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บทนํา
บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ใหความสําคัญกับ “จรรยาบรรณและจริยธรรม” เสมอมา บริษัทฯ เชื่อวา
การดําเนินธุรกิจภายใตจรรยาบรรณและจริยธรรมที่ดี จะเปนรากฐานสําคัญที่จะทําใหบริษัทฯ เติบโตขึ้นอยางยั่งยืน และแข็งแกรง
ตลอดจนทําใหบริษัทฯ สามารถบรรลุวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายที่บริษัทฯ กําหนดไวได
การจัดทําคูมือ “จริยธรรมทางธุรกิจ” ฉบับนี้เปนการรวบรวมนโยบายและขอพึงปฏิบัติตางๆ ที่เกี่ยวของกับจรรยาบรรณ และ
จริยธรรมในทางธุรกิจเขาไวดวยกัน พรอมทั้งอธิบายหลักการและกําหนดกรอบแนวทางปฏิบัติในแตละนโยบาย โดยมี วัตถุประสงคเพื่อ
ใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับไดเขาใจตรงกันและใชเปนแนวทางการดําเนินงานจนสามารถ ขับเคลื่อนบริษัทฯ ไปสู
จุดหมายในทิศทางเดียวกันไดสําเร็จ อยางไรก็ตาม นโยบายและขอพึงปฏิบัติตางๆ ในคูมือจรรยาบรรณทางธุรกิจฉบับนี้เปนเพียง
แนวทางในการปฏิบัติอางอิงตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีเทานั้น ซึ่งอาจนําไปประยุกตใชหรือ เปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม
ขึ้นอยูกับสถานการณและบริบทของธุรกิจ ณ ขณะนั้น
บริษัทฯ หวังเปนอยางยิ่งวากรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกทานจะเขาใจเจตนารมณของคูมือฉบับนี้และนําแนวทาง ปฏิบัติ
ไปใชเปนกรอบทั้งในการดําเนินงานและชีวิตประจําวัน
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คํานิยาม
"บริษัท"

หมายถึง บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ

"บริษัทในเครือ"

หมายถึง บริษัทยอย และ บริษัทรวม ของบริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จํากัด (มหาชน)

"กรรมการ"

หมายถึง บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติของกรรมการ ตามมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จํากัด พ.ศ.2535 ไดรับการเลือกตัง้ จากที่ประชุมผูถือหุนใหเปนกรรมการ และในที่นี้ให
หมายรวมถึง กรรมการบริหาร กรรมการบริษัท และกรรมการยอยทุกคณะ

"ผูบริหาร"

หมายถึง ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการบริหาร,กรรมการผูอํานวยการ,กรรมการผูจัดการ
และพนักงานระดับผูจัดการฝายขึ้นไป

"พนักงาน"

หมายถึง พนักงานประจํา พนักงานชั่วคราว พนักงานภายใตสัญญาพิเศษ และผูรวมสัญญาที่
จะไดรับการวาจางจากบริษัท

“ผูมีสวนไดเสีย”

หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลที่มีสวนเกี่ยวของหรือไดรับผลกระทบจากการดําเนินงานบริษัทฯ
ทั้งทางตรงและทางออม โดยบริษัทฯ ไดแบงออกเปน 7 กลุม ไดแก ผูถือหุน ลูกคา คูคา เจาหนี้
คูแขง พนักงาน และชุมชน สังคม ภาครัฐ

“ประกาศรายการเกี่ยวโยง”

หมายถึง ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑในการทํา
รายการเกี่ยวโยงกันและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย เรื่อง การเปดเผยขอมูล และ
การปฏิบัติการ ของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยง พ.ศ.2546 และที่ไดแกไขเพิ่มเติม

“ประกาศรายการได ม าและ
จําหนายไป”

หมายถึง ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑในการทํา
รายการรายการที่มีนัยสําคัญที่เขาขายเปนการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการ
ของบริษัทจดทะเบียนใน การไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย พ.ศ.2547 และที่ไดแกไข
เพิ่มเติม

.
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ปณิธานในการดําเนินธุรกิจ
1. เชื่อมั่นในคุณคาของความดีงาม ซึ่งเปนคุณภาพของคน
บริษัท เชื่อมั่นวาพนักงานทุกคน เปนทรัพยากรที่มีคุณคายิ่ง มีความสามารถและเปนคนดีของสังคม โดยบริษัท
มุงเนนการพัฒนาคนแบบองครวม ตามแนวทางพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ตามปณิธานสูงสุดของบริษัท
คือ "มุงสรางคนดี แทนคุณแผนดิน" โดยอาศัยแนวคิดในการพัฒนาดังนี้

"คุณคาที่แทจริง" ของสถานประการ?
"โรงงาน เปนไดมากกวาแค ที่ทํามาหากิน"
"เรา มีหนาที่มากกวาเพียง การหาเลี้ยงชีพโดยสุจริต"

ใชคนเพื่อสรางงาน

ใชงานเพื่อสรางคน

บริษัทมุงที่จะเปนสถาบันทางสังคมที่มีคุณคาและศักยภาพในการเสริมสรางประเทศชาติใหมีความมั่นคั่งและเปนสุข
อยางแทจริง มากกวาเปนแคเพียง องคกรทางเศรษฐกิจเพื่อการยังชีพและแสวงหาผลกําไรเทานั้น
บริษัท จึงมุ งเน นการพัฒนาทรั พยากรมนุ ษย โดยเชื่อ วา "ผลงานที่ ดีมีคุ ณภาพ มาจากพนัก งานที่ ทํางานอยางมี
ความสุขและมีความภักดีตอองคกรอยางจริงใจ" สิ่งเหลานี้ มาจากการดูแลใหบุคลากรมีกําลังใจมีความตื่นตัวในการยกระดับทักษะ
วิชาชีพ เพื่อความกาวหนาในหนาที่การงานของตน รวมถึงการใสใจสุขภาพ ความปลอดภัย สิ่งแวดลอม และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
การทํางานของทุกคนอยางตอเนื่อง
หากสถานประกอบการนับแสนทั่วประเทศหันมารวมกันปลูกฝง สงเสริมบุคลากรใหตั้งอยูในความดี และประพฤติ
ปฏิบัติอยางตอเนื่อง การสงเสริมดังกลาวแทบจะไมตองลงทุนเปนเงินมากมาย เพียงแตลงทุนดวยความจริงใจ และปรารถนาดีตอกัน
ซึ่งทั้งหมดนี้ ก็จะสงผลดีตอสังคม และองคกรอยางประมาณคาไมได
2. พัฒนาอยางยั่งยืนเพื่อกาวสูระดับโลก
บริษัทมุงมั่นที่จะพัฒนาตนเอง รวมกับการพัฒนาสังคม เพื่อกาวตอไปอยางยั่งยืน โดยการเรียนรูที่จะปรับปรุงระบบ
การบริหารจัดการ และพัฒนาบุคลากร และรวมกับการมีสวนชวยในการพัฒนาสังคมและชุมชน ทามกลางการเปลี่ยนแปลงของ
กระแสโลกและเทคโนโลยี โดยสรางเสริมองคกรภายในใหเขมแข็ง และมีสวนรวมในการแลกเปลี่ยนความรู เทคโนโลยีใหกับสังคม
และชุมชน โดยแนวคิดที่วา

"ไมมีสถานประกอบการใดเจริญกาวหนาได หากสังคมและชุมชนรอบขางลมเหลว"
เพื่อสร้ างรากฐานของการพัฒนาอย่ างยัง่ ยืน และสามารถแข่ งขันได้ ในยุคแห่ งการเปลีย่ นแปลง

3. การปฏิบัติโดยยึดมั่นในหลักจริยธรรม
บริษัทจะปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียอยางเทาเทียมกัน โดยยึดหลักในการเคารพสิทธิมนุษยชน และคํานึงถึงผลประโยชน
ตอผูมีสวนไดเสียทุกฝาย โดยไมเลือกปฏิบัติรวมทั้งสงเสริมพนักงานใหยึดมั่นในความดีงามเพื่อสังคมและประเทศชาติ
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4. มีความโปรงใสและตรวจสอบได
การดําเนินธุรกิจของบริษัท จะเปนไปโดยสุจริตและเปนธรรม มีการจัดระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ และ
ตรวจสอบได โดยการบริหารจัดการระบบมาตรฐานสากล การบริหารจัดการความเสี่ยง ระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม ระบบ
การบริหารจัดการคุณภาพชีวิตในการทํางานและความปลอดภัย โดยบริษัท จะดําเนินการทุกขั้นตอนดวยความโปรงใส และพรอมที่
จะใหมีการตรวจสอบไดตลอดเวลา

ค่ านิยมองค์ กร (Core Value)

ผูชํานาญการระดับโลก
แขงขันไดในระดับโลก

ด้ วยระบบงานมาตรฐานสากล บนวิถแี ห่ งความเป็ นไทย

มุงสรางคนดี แทนคุณแผนดิน

"วินัย สามัคคี เสียสละ คุณธรรม กตัญ�ู"

หลักสําคัญในการปฏิบัติงาน

"คุณภาพคือศักดิ์ศรี สามัคคีเพิม่ ผลผลิต เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม"

คติในการทํางาน

"เนี๊ยบ" :

จรรยาบรรณทางธุรกิจ

"เป๊ ะ"

:

"ลุย"

:

"เนี๊ยบ เป๊ ะ ลุย"
ใส่ ใจปฏิบัตงิ านด้ วยความละเอียดรอบคอบเพื่อ
คุณภาพและประสิทธิภาพสู งสุ ด
ปฏิบัตงิ านตามขั้นตอนทีก่ าํ หนดอย่ างเคร่ งครัดให้
เสร็จภายในกําหนดเวลาทุกครั้ง
ทุ่มเทปฏิบัตงิ านอย่ างเต็มความสามารถ โดยไม่ ย่อ
ท้ อต่ ออุปสรรคใดๆ
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นโยบายการปฏิบัติตอผูสวนไดเสีย
บริษัทไดใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ไมวาจะเปนผูมีสวนไดเสียภายใน ไดแก ผูถือหุน ผูบริหาร และ
พนักงานของบริษัท หรือผูมีสวนไดเสียภายนอก เชน เจาหนี้ ลูกคา คูแขง ภาครัฐ สังคม และชุมชน สิ่งแวดลอม เปนตน โดยบริษัท
ตระหนักดีกวาการสนับสนุนและขอคิดเห็นจากผูม ีสว นไดเสียทุกกลุมจะเปนประโยชนในการดําเนินงาน และการพัฒนาธุรกิจของบริษัท
ดัง นั้น บริ ษัท จะปฏิบั ติต ามกฎหมาย และขอ กํ าหนดที่เ กี่ ยวขอ งเพื่ อใหสิ ทธิ ข องผูมี สว นได เสี ยดั ง กล าวได รั บการดูแ ลเป นอยา งดี
นอกจากนี้ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทไดคํานึงถึงสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกฝาย ตามแนวทางดังตอไปนี้
1. การปฏิบัติตอผูถือหุน
บริษัทมุงมั่นที่จะสรางความพึงพอใจสูงสุดใหกับผูถือหุนโดยคํานึงถึงการเจริญเติบโตขององคกรอยางยั่งยืน และใหผลตอบแทน
ที่เหมาะสมอยางตอเนื่อง รวมทั้งจะดําเนินการอยางโปรงใส ยึดมั่นในคุณธรรม และอยูในกรอบของกฏหมาย กรอบนโยบายการกํากับ
ดูแลกิจการของบริษัท และการปฎิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน มีระบบบัญชีที่เชื่อถือได และเพื่อใหเปนไปตามหลักการดังกลาว
บริษัทจึงยึดถือแนวปฏิบัติอยางเครงครัดดังนี้
1.1 การเติบโตอยางยั่งยืนของบริษัท
• เคารพตอสิทธิของผูถือหุนทุกรายอยางเสมอภาค ใหความสําคัญตอขอเสนอแนะตางๆ ของผูถือหุนโดยนําไปปฏิบัติใหเกิดผล
• บริหารกิจการบริษัทอยางมีประสิทธิภาพ ดวยความซื่อสัตย โปรงใสใชความรู ความสามารถ และทักษะการบริหารจัดการ
อยางเต็มความสามารถเพื่อใหบริษัทเจริญเติบโตกอใหเกิดผลตอบแทนที่เหมาะสมตอ ผูถือหุน รวมทั้งในการตัดสินใจ
ดําเนินการใดๆ จะกระทําดวยความระมัดระวังรอบคอบ
1.2 การเปดเผยขอมูล
• เปดเผยขอมูลในงบการเงินอยางเพียงพอ ครบถวนใหรายละเอียดเกี่ยวกับผลการดําเนินงานและเอกสารการเงินแกผูถือหุน
อยางถูกตอง โปรงใส ชัดเจน และเปนธรรม
• รายงานสถานภาพและแนวโนมในอนาคตของบริษัทตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน สม่ําเสมอ และครบถวนตามความเปนจริง
• ไมแสวงหาประโยชนใหกับตนเองและผูเกี่ยวของโดยใชขอมูลใดๆ ของบริษัทซึ่งยังไมได เปดเผยตอสาธารณะ
• ไมเปดเผยขอมูลลับอันจะนํามาซึ่งผลเสียของบริษัทตอบุคคลภายนอก
1.3 การประชุมผูถือหุน
• จัดประชุมผูถือหุนในวัน เวลาและสถานที่ที่สะดวกตอผูถือหุน
• สงหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนพรอมวาระการประชุมตลอดจนขอมูลทั้งหมดที่เกี่ยวของลวงหนาเพื่อให ผูถือหุนมีเวลาศึกษา
ขอมูลลวงหนาไดอยางเพียงพอ และเผยแพรขอมูลทั้งหมดดังกลาวในเว็บไซดของบริษัทเปนการลวงหนากอนที่จะจัดสง
เอกสาร
• ใหกรรมการทุกคน เขารวมประชุมผูถือหุนเพื่อฟงความคิดเห็นและตอบคําถามผูถือหุนโดยพรอมเพรียง
• อํานวยความสะดวกใหแกผูถือหุนทุกคนในการเสนอเพิ่มการประชุมผูถือหุนลวงหนากอนการประชุม
• คณะกรรมการจะไมเพิ่มวาระการประชุมผูถือหุน โดยไมแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา
• เปดโอกาสใหผูถือหุนทุกคนสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมเปนการลวงหนา
• เป ดโอกาสใหผู ถื อหุ นทุ กคนสามารถเสนอชื่อ บุค คลเขา ดํา รงตํ าแหนง กรรมการ โดยผู ถือ หุ นควรเสนอชื่ อพร อมขอ มู ล
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ประกอบการพิจารณาดานคุณสมบัติ พรอมหนังสือใหความยินยอมของผูไดรับการเสนอชื่อและสงใหคณะกรรมการบริษัท
ลวงหนาไมนอยกวา 3 เดือนกอนวันประชุมใหญสามัญประจําปผูถือหุน
• ประธานที่ประชุมจะจัดสรรเวลาใหเพียงพอ เหมาะสม และสงเสริมใหผูถือหุนทุกคนมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นและตั้ง
คําถามตอที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวของกับบริษัท
• ในวาระการแตงตั้งกรรมการ คณะกรรมการบริษัทจะจัดใหมีการพิจารณาแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคล
• จัดทํารายงานการประชุมที่มีสาระสําคัญครบถวน พรอมทั้งเผยแพรรายงานการประชุมใหผูถือหุนทราบผานเว็บไซดของ
บริษัทภายใน 14 วัน
2. การปฏิบัติตอลูกคา
บริษัทมีความมุงมั่นในการสรางความพึงพอใจ และความมั่นใจใหกับลูกคา เอาใจใสและรับผิดชอบตอลูกคา ในดานการผลิต
สิ น ค า ที่ มี คุ ณ ภาพ ความปลอดภั ย ในระดั บ ราคาที่ เ หมาะสม และเป น ไปตามมาตรฐานที่ กํ า หนดไว โดยใช เ ทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย
นอกจากนั้นบริษัทยังไดยกระดับมาตรฐานใหสงู ขึ้นอยางตอเนื่องและจริงจัง เพื่อใหลูกคาไดเกิดความพึงพอใจสูงสุด รักษาสัมพันธภาพที่ดี
และยั่งยืนกับลูกคาอยางจริงจัง และสม่ําเสมอ รวมถึงไมนําขอมูลของลูกคามาใชเพื่อประโยชนของบริษัท และผูที่เกี่ยวของ ทั้งนี้บริษัทได
กําหนดแนวทางปฏิบัติไวดังตอไปนี้
• สนองความตองการของลูกคาดวยสินคาหรือบริการที่ดีมีคุณภาพ ตามมาตรฐานที่กําหนดไว และมีความปลอดภัย
• ใหบริการลูกคาทุกรายดวยความเสมอภาค
• สงมอบสินคาหรือบริการตรงตามเวลาที่กําหนด หากมีอุปสรรคที่ไมสามารถสงมอบสินคาหรือบริการไดตามที่กําหนดได
บริษัทจะแจงใหลูกคาทราบลวงหนา เพื่อรวมกันพิจารณาหาแนวทางแกไข
• ปฏิบัติงานตามเงื่อนไขตางๆ ที่มีตอลูกคาอยางเครงครัด หากไมสามารถปฏิบัติไดตองรีบแจงใหลูกคาและผูที่เกี่ยวของ
ทราบลวงหนา เพื่อรวมกันพิจารณาหาแนวทางแกไข
• ตั้งมั่นอยูในความซื่อสัตย สุจริต และเที่ยงธรรมตอลูกคา
• ใหเกียรติลูกคา และติดตอกับลูกคาดวยความสุภาพทั้งตอหนา และลับหลัง
• ใหขอมูลขาวสารที่ครบถวน ถูกตอง เปนธรรม ไมบิดเบือนขอเท็จจริงแกลูกคา
• รับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ พรอมชี้แจงขอมูลที่ถูกตองแกลูกคา
• ไมเปดเผยขอมูลความลับของลูกคา รวมถึงไมนําขอมูลมาใชเพื่อประโยชนของตนเอง และผูที่เกี่ยวของ โดยมิชอบ
• สื่อสารใหไดทราบถึงนโยบายการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นของบริษัท
• เปดโอกาสใหลูกคาสามารถรองเรียน ไดเกี่ยวกับความไมสมบูรณของสินคาและบริการและดําเนินการตามความตองการ
ของลูกคาอยางรวดเร็ว ผานทางตัวแทนฝายขาย หรือผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ
• ปฏิบัติตอลูกคาอยางเปนธรรมในเรื่องของสินคาและบริการ โดยไมเลือกปฏิบัติ
• ไมเรียก ไมรับ หรือไมใหผลประโยชนใดๆ ที่ไมสุจริตกับลูกคา
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3. การปฏิบัติตอคูคา
3.1 ปฏิบัติตามสัญญา ขอตกลง หรือเงื่อนไขตางๆ ที่มีตอคูคา กรณีที่จะไมสามารถปฏิบัติไดตองรีบเจรจากับคูคาเปนการ
ลวงหนาเพื่อรวมกันหาแนวทางแกไขและปองกันไมใหเกิดความเสียหาย
3.2 การจัดซื้อจัดหาตองดําเนินการอยางโปรงใส เพื่อปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดซื้อ
จัดหาโดยเฉพาะเรื่องเกณฑในการคัดเลือกคูคา
3.3 ปฏิบัติตอคูคาอยางเสมอภาค และตั้งอยูบนพื้นฐานของการไดรับผลตอบแทนที่เปนธรรมทั้งสองฝาย
3.4 ไมเรียก ไมรับ หรือไมใหผลประโยชนใดๆ ที่ไมสุจริตกับคูคา
4. การปฏิบัติตอเจาหนี้
บริษัทคํานึงถึงความเสมอภาค เปนธรรม ไมเอารัดเอาเปรียบ และมีความซื่อสัตยในการดําเนินธุรกิจ รักษาผลประโยชนรวมกับ
คูคาและเจาหนี้ โดยการปฏิบัติตามกฎหมาย และกติกาที่กําหนดรวมกันอยางเครงครัด และมีจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ ไมเรียก
ไมรับ หรือจายผลประโยชนใดๆ ที่ไมสุจริตในการคากับคูคา ตลอดจนการปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆ อยางเครงครัด และมีการปฏิบัติตอ
เจาหนี้อยางเปนธรรมรวมถึงการชําระคืนตามกําหนดเวลา การดูแลทรัพยค้ําประกัน และเงื่อนไขอื่นๆ ตามขอสัญญาอยางถูกตอง
ครบถวน และเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยจะมีการรายงานคูคา และเจาหนี้ลว งหนา หากไมสามารถปฏิบัติตามขอผูกพัน
ในสัญญา และรวมกันหาแนวทางแกไขปญหาดังกลาว จึงกําหนดแนวทางปฏิบัติที่ดีและเปนธรรม ดังนี้
• รักษาดูแลและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีตอเจาหนี้โดยเครงครัด ทั้งในแงการชําระคืนการดูแลหลักทรัพยค้ําประกัน และ
เงื่อนไขอื่นๆ รวมทั้งไมใชเงินทุนที่ไดจากการกูยืมเงินไปในทางที่ขัดกับวัตถุประสงคในขอตกลงที่ทํากับผูใหกูยืมเงิน
• รายงานขอมูลที่เกี่ยวของกับบริษัทดวยความเปนจริง และถูกตอง แกเจาหนี้ดวยความซื่อสัตย
• หากไมสามารถปฏิบัติตามขอผูกพันในสัญญาไดบริษัทจะรีบแจงใหเจาหนี้ทราบลวงหนาเพื่อรวมกันหาแนวทางแกไข
ปญหาดังกลาว
• สื่อสารใหไดทราบถึงนโยบายการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นของบริษัท
• เปดเผยขอมูลทางการเงินที่ถูกตอง ครบถวนอยางสม่ําเสมอ
5. การปฏิบัติตอคูแขง
การทําธุรกิจเปนการแขงขัน บริษัทจะยึดถือกติกาของการแขงขันที่ดี และจะยึดแนวปฏิบัติที่ดีและเปนธรรม ปฏิบัติตอคูแขง
ทางการคาสอดคลองกับหลักสากลภายใตกรอบแหงกฎหมายเกี่ยวกับหลักการปฏิบัติการแขงขันทางการคา ยึดถือกติกาของการแขงขันที่
ดีอยางเสมอภาคกัน ดังนี้
• ใหความรวมมือในการแลกเปลี่ยนขอมูลที่เปนประโยชนในการดําเนินธุรกิจรวมกัน
• ไมทําลายชื่อเสียงของคูคาดวยการกลาวรายโดยปราศจากความจริง หลีกเลี่ยงวิธีการไมสุจริตเพื่อทําลายคูแขงขัน
• ปฏิบัติตามกรอบการแขงขันการคาที่ดีตอคูคา
• ไมเรียกรอง ไมรับ ไมจายผลประโยชนใดๆ ทางการคากับคูคาโดยไมสุจริต
• ไมแสวงหาขอมูลที่เปนความลับของคูคา ดวยวิธีการที่ไมสุจริต หรือไมเหมาะสม เชน การจายสินจางใหพนักงานของคูคา
เปนตน
• สื่อสารใหไดทราบถึงนโยบายการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นของบริษัท
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6. การปฏิบัติตอพนักงาน
บริษัทตระหนักดีวาพนักงานเปนสิ่งมีคุณคา และเปนปจจัยสําคัญที่นําองคกรไปสูความสําเร็จ จึงปฏิบัติกับพนักงานเทาเทียม
และเปนธรรม ทั้งในดานโอกาส ผลตอบแทน สวัสดิการ และการพัฒนาศักยภาพ โดยสงเสริมและพัฒนาใหมีความรูในการทํางานควบคู
ไปกับการมีคุณธรรม และจริยธรรมตามปฎิธานของบริษัท ที่กําหนดวา "มุงสรางคนดี ทดแทนคุณแผนดิน" ดังนั้นจึงมุงเนนการสรางเสริม
ใหพนักงานมีวินัย สามัคคี เสียสละ คุณธรรม และกตัญู และมีความมุงมั่นที่จะพัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู สรางเสริม
วั ฒ นาธรรม และบรรยากาศการทํ า งาน ส ง เสริ ม การทํ า งานเป น ที ม ส ง เสริ ม การพั ฒ นาความรู ค วามสามารถของพนั ก งานให มี
ความกาวหนา มีความมั่นคงในอาชีพ พรอมใหความมั่นใจในคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในการทํางาน รวมทั้งรักษาสภาพแวดลอม
การทํางาน รับฟงความคิดเห็น และขอเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอยางเทาเทียม และเสมอภาคกัน ทั้งนี้ไดกําหนดแนวทางปฏิบัติไว
ดังนี้
• ปฏิบัติตอพนักงานดวยความสุภาพ ใหความเคารพตอความเปนปจเจกชน และศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
• สงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถของพนักงานอยา งตอเนื่องสม่ําเสมอ เพื่อเพิ่มพูนความรูความสามารถของ
พนักงานใหพนักงานมีความเจริญกาวหนาและมั่นคงในอาชีพ ดวยความเสมอภาค และไมเลือกปฏิบัติ
• ใหผลตอบแทนการทํางานที่เหมาะสม ตามความรู ความสามารถ ความรับผิดชอบและผลงาน
• ใหสวัสดิการที่เหมาะสมพอเพียง และสอดคลองกับสถานการณที่เปนจริงแกพนักงาน
• การแตงตั้งโยกยาย รวมถึงการใหรางวัลและการลงโทษพนักงาน ตองกระทําดวยความเสมอภาค สุจริตใจ และตั้งอยูบน
พื้นฐานของความรู ความสามารถ และเหมาะสม รวมทั้งการกระทําหรือปฏิบัติตอพนักงาน
• ใหความเปนธรรมและใหสิทธิในการรองทุกขเกี่ยวกับการทํางาน รับฟงความคิดเห็น และ ขอเสนอแนะ
• ดูแลรักษาสภาพแวดลอมการทํางานใหมีความปลอดภัยทั้งตอชีวิตและทรัพยสิน
• จัดสถานที่ทํางานใหถูกสุขลักษณะ สรางบรรยากาศที่เอื้อตอการทํางานอยางมีประสิทธิผล
• เคารพในสิทธิสวนบุคคลของพนักงาน ตลอดจนเก็บประวัติขอมูลสวนตัวของพนักงาน โดยถือเปนความลับ
• ปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับตางๆ ที่เกี่ยวของกับพนักงานอยางเครงครัด
• จัดทําคูมือการปฏิบัติงานของพนักงานเพื่อใหการปฏิบัติงานดําเนินไปดวยความราบรื่น
• บริษัทเปดโอกาสใหพนักงานที่รูวามีการกระทําเรื่องที่สอไปในทางผิดระเบียบของบริษัท ขัดตอหลักการกํากับดูแลกิจการ
ของบริษัท หรือขัดตอกฎหมายหรือระเบียบใดๆ ที่เกี่ยวของ สามารถแจงเบาะแสแกคณะกรรมการบริษัทผานทางประธาน
กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบได คณะกรรมการจะปดชื่อพนักงานที่แจงเบาะแสนั้นเปนความลับ
• สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการขับเคลื่อนนโยบายการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นใหเกิดขึ้นในองคกร
• ให ผ ลตอบแทน สวั ส ดิ ก ารและผลประโยชน อื่ น ๆ เช น เงิ น เดือ น โบนัส ค าล ว งเวลา กองทุ น สํ า รองเลี้ ย งชี พ ฯลฯ
ที่เหมาะสมตามความรู ความสามารถ ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานของพนักงานแตละคน ผลการดําเนินงานของ
บริษัทฯ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ในระดับที่สามารถแขงขันไดในอุตสาหกรรมเดียวกันและเปนไปในทิศทางเดียวกันทั้ง
องคกรและสอดคลองกับกลยุทธและเปาหมายการดําเนินงานของบริษัท
• ดูแลรักษาสภาพแวดลอมในการทํางานใหมีความปลอดภัยตอชีวิต สุขภาพอนามัย รางกายและทรัพยสินของพนักงานอยู
เสมอ
• สงเสริมการมีสวนรวมของพนักงานในการกําหนดทิศทางการทํางานและการแกไขปญหา
• มีสิ่งอํานวยความสะดวกในสถานประกอบการเพื่อทําใหชีวิตความเปนอยูระหวางปฏิบัติหนาที่ของพนักงานดีขึ้น
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7. การปฏิบัติตอชุมชน สังคม และภาครัฐ
บริษัทเปนสวนหนึ่งของสังคม จึงตองปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับบริษัท ใหความสําคัญกับความโปรงใส และคํานึงถึง
ความซื่อสัตยสุจริตในการติดตอทําธุรกรรมกับเจาหนาที่ หรือหนวยงานภาครัฐ เพื่อหลีกเลี่ยงการดําเนินการ ที่อาจสงผลตอการกระทําที่
ไมเหมาะสม และขัดแยงตอหลักการบริหารจัดการที่ดี รวมทั้งตอตานการใหสินบนตางๆ ตอเจาหนาที่ของรัฐ เพื่ออํานวยความสะดวก
หรือผลประโยชนทางธุรกิจของบริษัท ดังนั้นบริษัทจึงกําหนดขอปฏิบัติดังตอไปนี้
• บริษัทจะถือปฏิบัติอยางเครงครัดตอกฏหมายที่เกี่ยวของในดานตางๆ ทั้งสิ่งแวดลอม ความปลอดภัย แรงงาน การจัดการ
ดานภาษีอากร และบัญชี รวมทั้งประกาศตางๆ ของทางราชการที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท
• ใหความสําคัญกับความโปรงใส และคํานึงถึงความซื่อสัตยสุจริตในการทําการติดตอธุรกรรมกับเจาหนาที่ หนวยงาน
องคกรของรัฐบาล เพื่อหลีกเลี่ยงการดําเนินการที่อาจสงผลตอการกระทําที่ไมเหมาะสม และขัดแยงตอหลักการบริหาร
จัดการที่ดี
• ไม ติ ด สิ น บนหรื อ เสนอให ผ ลประโยชน ซ อ นเร น อื่ น ให กั บ เจ า หน า ที่ ข องภาครั ฐ บาล เพื่ อ อํ า นวยความสะดวก หรื อ
ผลประโยชนทางธุรกิจ
• บริษัทถือปฏิบัติงานอยูภายใตนโยบายการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น และปฏิเสธการกระทําที่เปนการทุจริตทุกรูปแบบ
• ดําเนินธุรกิจที่เปนประโยชนตอเศรษฐกิจและสังคม
• สงเสริมใหพนักงานมีจิตสํานึกและความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมและสังคม ตลอดจนใหการสนับสนุนกิจกรรม สรางสรรค
สังคม
• ใหความสําคัญกับการดูแลรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณีทองถิ่นที่บริษัทฯ ตั้งอยูหรือเขาไปทําธุรกิจ
• ปฏิบัติหรือควบคุมใหมีการปฏิบัติอยางเครงครัดตามเจตนารมณของกฎหมายและกฎระเบียบที่ออกโดยหนวยงานที่กํากับ
ดูแล
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นโยบายการไม่ ละเมิดสิ ทธิมนุษยชน
มนุษยแตละคนอาจมีเชื้อชาติ สีผิว เพศ อายุ ภาษา ศาสนา สถานภาพทางกาย หรือความคิดแตกตางกัน แตมนุษยทุกคน
ย อ มมีศัก ดิ์ศ รีค วามเป นมนุษย มีสิทธิ เสรีภ าพ และความเสมอภาคเทาเทียมกัน ด วยเหตุนี้ บริษัท ฯ จึง ได กําหนดนโยบายการ
ไมละเมิดสิทธิมนุษยชน ทั้งดานสิทธิมนุษยชน ดานความปลอดภัยและดานสภาพแวดลอมในการทํางาน เพื่อใหพนักงานทุกคน รวมถึง
กรรมการและผูบริหารไดรับสิทธิ เสรีภาพอยางเสมอภาค เทาเทียม อันจะสงผลใหการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ เปนไปอยางราบรื่น
และมีความสุข
1. ความเปนสวนตัว
บริษัท ถือวาสิทธิและเสรีภาพสวนบุคคล ตองไดรับความคุมครองไมใหถูกลวงละเมิดจากการใชการเปดเผย หรือการถายโอน
ขอมูลสวนบุคคล เชน ชีวประวัติ ประวัติพนักงาน ประวัติการทํางาน ประวัติสุขภาพ หรือขอมูลสวนตัวอื่นๆ ไปยังบุคคลที่ไมเกี่ยวของซึ่ง
อาจะทําใหเกิดความเสียหายแกเจาของบุคคลอื่นใด ทั้งนี้การลวงละเมิดถือเปนความผิดทางวินัย เวนแตไดกระทําตามหนาที่โดยสุจริต
หรือตามกฏหมาย หรือเพื่อประโยชนของสวนรวม โดยมีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้
1. คุมครองขอมูลสวนตัวของพนักงานที่อยูในความครอบครองหรืออยูในการดูแลรักษาของบริษัท
2. การเปดเผยหรือถายโอนขอมูลสวนตัวของพนักงานสูสาธารณะจะทําไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากผูนั้น
3. จํากัดการเปดเผยและการใชขอมูลสวนตัวของพนักงาน และผูเกี่ยวของกับบริษัทนั้น
4. สงเสริมใหทกุ คนในบริษัทฯ เคารพสิทธิ ศักดิ์ศรี ความเปนสวนตัว และใหเกียรติซึ่งกันและกัน ทั้งพนักงานในบริษัทฯ และ
บุคคลที่ไดมีปฏิสัมพันธดวยในระหวางปฏิบัติหนาที่
5. ไมกระทําการใดๆ หรือสงเสริมใหมีการละเมิดหรือลวงเกินสิทธิมนุษยชนทั้งโดยทางตรงและทางออม
2. การปฏิบัติที่เทาเทียมกัน
บริษัทตระหนักถึงสิทธิในความเปนมนุษยเทาเทียมกัน โดยมีแนวปฏิบัติตอผูเกี่ยวของดวยความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติตอ
บุคคลใดเนื่องจากความเหมือนหรือความแตกตางไมวาจะทางกาย หรือจิตใจ เชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา หรือเรื่องอื่นใด โดยมี
แนวทางการปฏิบัติงานดังนี้
1. พนักงานตองปฏิบตั ิตอกันดวยความเคารพ และใหเกียรติซึ่งกันและกัน
2. กระบวนการสรรหา การพิจารณาผลงานดวยความดีความชอบ ตองดําเนินการอยางถูกตองและเปนธรรม
3. ในการปฏิบัติหนาที่ พึงหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวของกับความแตกตางทางกายหรือจิตใจ เชื้อชาติ สัญชาติ
ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา หรือเรื่องอื่นที่นําไปสูความขัดแยง
4. ชว ยกั นสอดสอ งดู แลไม ใ หเ กิด การกดขี่ ข มเหง และการกระทํ าที่ ไม เ ปน ธรรมเมื่ อไดรั บการปฎิบั ติอ ยา งไมเ ปน ธรรม
มีชองทางการสื่อสาร หรือการใหคําปรึกษา เพื่อทําความเขาใจเมื่อเกิดการกระทําที่ไมเปนธรรม
5. ใหเกียรติและเคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
3. การดําเนินงานดานการเมือง
บริษัทวางตัวเปนกลางทางการเมือง โดยไมกระทําใดๆ อันเปนการฝกใฝ หรือสนับสนุนพรรคการเมืองใดๆ หรือผูหนึ่งผูใดที่มี
อํานาจทางการเมือง
บริษัทตระหนักถึงความเคารพสิทธิเสรีภาพในการใชสิทธิทางการเมืองของพนักงาน เชน การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง หรือการ
เปนสมาชิกพรรคการเมือง โดยไมจํากัดสิทธิ บังคับ หรือชี้นํา โดยมีแนวทางการปฏิบัติดังตอไปนี้
1. หลีกเลี่ยงการเขาเปนสมาชิกพรรคการเมือง หรือตัวแทนพรรคการเมืองในกิจกรรมตางๆ หรือการเปนสมาชิกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ตางๆ เชน อบจ. อบต. หรือไมแสดง การกระทําใดๆ ที่ทําใหผูอื่นเขาใจวา บริษัทเกี่ยวของ สนับสนุน หรือฝกใฝ
ทางการเมือง หรือพรรคการเมือง
2. หลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเมืองในสถานที่ทํางานหรือในเวลางานอันอาจ
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ทําใหเกิดความขัดแยงทางความคิด
3. ระวังในการรับเงิน หรือประกอบธุรกิจรวมกับนักการเมืองหรือผูที่เกี่ยวของ กับนักการเมือง
4. หลีกเลี่ยงการแตงกายดวยเครื่องแบบพนักงาน หรือแตงกายในลักษณะที่ทําใหเกิดความเขาใจผิดวาพนักงานบริษัทปฏิบัติ
หนาที่เกี่ยวของกับการเมืองหรือพรรคการเมืองใดๆ
4. ดานอาชีวอนามัย และความปลอดภัยของพนักงาน
1. สนับสนุนดานสุขอนามัย ความปลอดภัย และความมั่นคงของพนักงานเพื่อสงเสริมใหเกิดสุขอนามัยที่ดี และสภาพแวดลอม
การทํางานที่ปลอดภัย
2. จัดใหมีการระบุ ประเมินความเสี่ยง และบันทึกสถิติอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในรอบป หรืออัตราการหยุดงาน หรืออัตราการเจ็บปวย
จากการทํางาน เพื่อควบคุมและปองกันมิใหเกิดอุบัติเหตุและโรคจากการทํางาน
5. ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน
1. สงเสริมความเทาเทียมกันในการจางแรงงาน ไมสนับสนุนการเลือกปฏิบัติทั้งทางตรงและทางออม ไมวาจะเปนเชื้อชาติ สีผิว
เพศ ความโนมเอียงทางเพศ อายุ ความทุพพลภาพ ศาสนา การแสดงความเห็นดานการเมืองที่ไมผิดกฎหมาย หรือ การแสดง
ความเห็นอื่นใด
2. จัดใหมีสิทธิประโยชน และสวัสดิการตางๆ ที่พนักงานพึงจะไดรับจากบริษัทฯ เชน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ประกัน สุขภาพ
แบบกลุม วันหยุดพักผอน การจัดกิจกรรมสันทนาการประจําป เปนตน
3. จัดใหมีขั้นตอน วิธีการ และกระบวนการยื่นขอรองทุกข และพิจารณายุติขอรองทุกขที่เหมาะสมและเปนธรรม
4. กรณี พ บการกระทํ า ผิ ด ระเบี ย บหรื อ วิ นั ย ที่ ต  อ งดํ า เนิ น การพิ จ ารณาสอบสวนลงโทษ จะให แ ผนกทรั พ ยากรบุ ค คลหรื อ
ฝายบริหารทําการสอบสวนผูกระทําผิดทางวินัยเทานั้นเพื่อใหเกิดความเปนธรรม
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นโยบายการดําเนินธุรกิจภายใตมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอม
บริษัท มุงสงเสริมและสนับสนุนใหพนักงานมีสุขภาพอนามัยที่ดี มีความปลอดภัย และคุณภาพชีวิตที่ดีในการทํางานดวย
เล็งเห็นคุณคาของทรัพยากรบุคคล และมุงสงเสริมใหพนักงานมีความสุขในการทํางาน โดยพื้นฐานของความปลอดภัย และสุขภาพ
อนามัยดี จึงไดมีแนวทางการปฏิบัติดังตอไปนี้
1. มุงเนนในการปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดที่เกี่ยวของกับความปลอดภัย คุณภาพชีวิตในการทํางาน
2. สื่อสารใหพนักงานทุกคนรวมถึงบุคคลภายนอก ผูรับเหมา ลูกคาและสาธารณะไดทราบถึงนโยบาย ความปลอดภัยคุณภาพชีวิต
3. บริษัทใหความสําคัญในการประเมินความเสี่ยง อันตราย และผลกระทบตอชีวิตและสุขภาพของพนักงานโดยใหมีการประเมิน
ตรวจสอบ ปรับปรุง และการใหการสนับสนุนอุปกรณปองกันอันตรายตางๆ เพื่อปองกันและลดอันตรายที่จะเกิดกับพนักงาน
รวมถึงผูรับเหมา และบุคคลภายนอกที่เขามาภายในบริษัท
4. บริษัทจะกําหนด วัตถุประสงค เปาหมายและแผนงานในการดําเนินการปฏิบัติเพื่อลดผลกระทบตอความปลอดภัยคุณภาพชีวิต
ในการทํางาน
5. ลดอุบัติเหตุในการทํางานถึงขั้นหยุดงานใหเปนศูนย และลดอัตราการบาดเจ็บและเจ็บปวยจากการทํางานใหไดตามเปาหมาย
6. ลดความเสี่ ย ง อั น ตรายจากการทํ า งานให อ ยู ใ น ระดั บ ที่ ย อมรั บ ได เพื่ อ ให พ นั ก งานมี ความปลอดภั ย สุ ข ภาพอนามั ย ดี
สภาพแวดลอมในการทํางานที่ดี และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
7. มุงสงเสริมใหพนักงานมีความสุขในการทํางานโดยเนนใหพนักงานมีสวนรวม ในกิจกรรมและโครงการการฝกอบรม เพื่อพัฒนา
ความรูและสงเสริมคุณภาพชีวิตในการทํางาน และบริษัทยังมุงสงเสริมความรู และทัศนคติ เพื่อสรางจิตสํานึกในการทํางาน
อยางปลอดภัย และการดูแลรักษาสุขภาพเพื่อใหพนักงานมีคุณภาพชีวิตในการทํางานที่ดีขึ้น โดยใหการสนับสนุนในดานการ
ฝกอบรม และกิจกรรมตางๆ เพื่อสรางเสริมจิตสํานึกความปลอดภัยแกพนักงาน
8. บริษัทจะดําเนินการเฝาระวัง ปองกันและแกไขผลกระทบตอความปลอดภัย คุณภาพชีวิต และบริษัท ไดใหความสําคัญและ
ปฏิบัติตามกฎหมายในดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน และดําเนินงานตามระบบการบริหาร
จัดการเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตในการทํางาน
9. บริษัทถือวาการปฏิบัติตามนโยบายความปลอดภัยคุณภาพชีวิตในการทํางานเปนหนาที่ ของพนักงานทุกระดับเพื่อยึดถือปฏิบัติ
รวมกัน
สิ่งแวดลอม
บริษัท ตระหนักและใหความสําคัญในการปองกันผลกระทบกับสิ่งแวดลอมรวมถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู
อยางจํากัด เพื่อประโยชนตอคนรุนหลัง ตลอดจนสงเสริมการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพเพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืนจึงกําหนด
แนวทางปฏิบัติไวดังนี้
- ในการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ บริษัทจะคํานึงถึงทางเลือกที่มีผลกระทบตอความเสียหายของสิ่งแวดลอมให
นอยที่สุด
-

-

-

ปลูกฝงจิตสํานึกของความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมใหเกิดขึ้นในหมูพนักงานทุกคนอยางตอเนื่องและจริงจัง
ปฏิบัติและใหความรวมมือ หรือควบคุมใหมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ขอกําหนด หรือกฎระเบียบที่ออกโดยหนวยงาน
ควบคุมอยางเครงครัด รวมถึงใหความรวมมือในการดําเนินงานตามมาตรฐาน หรือขอตกลงระดับสากลในเรื่องตางๆ
ที่จัดทําขึ้น เพื่อชวยปองกันหรือลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอม
ประเมิน ปรับปรุงและออกแบบหรือพัฒนากระบวนการผลิต เครื่องจักร อุปกรณ ใหสามารถควบคุมและหรือลดมลพิษ
โดยใหครอบคลุมถึงเรื่องน้ําเสีย และของเสียตางๆที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง และดูแลไมใหเกิดผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอมเกินกวามาตรฐานที่กําหนด
ศึกษา และใหความรวมมือในการลดการเกิดขยะและของเสีย และการกําจัดขยะและของเสียดวยวิธีการที่ถูกตอง
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-

ประเมินผลกระทบจากกิจกรรมและกระบวนการทางธุรกิจที่สงผลกระทบตอความปลอดภัย คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม
อยางตอเนื่อง

-

สงเสริมและสนับสนุนใหพนักงานตระหนักถึงความสําคัญในการรักษาสิ่งแวดลอม โดยการจัดกิจกรรมและการฝกอบรม
เกี่ ย วกั บ การอน ุร ัก ษ ท ร ัพ ยากรธรรมชาต ิแ ละสิ ่ง แวดล อ ม เพ ื่อ สร า งจ ิต ส ํา น ึก ร ัก ษ ส ิ่ง แวดล อ มและให ค วามรู 
ความเขาใจที่ถูกตองแกพนักงาน
ดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงการอนุรักษสิ่งแวดลอมและมาตรฐานการจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัย รวมทั้งปฏิบัติตาม
กฎหมาย และกฎระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมที่บังคับใชอยู ถึงแมจะไมมีกฎหมายและขอบังคับ บริษัทฯ
จะสงเสริมใหมี การปฏิบัติอยางมีมาตรฐาน
สนับสนุนใหมีการพัฒนา คนควา และแสวงหาความรูเพื่อจัดการกับมลภาวะที่เกิดจากกิจการอยางตอเนือ่ ง
ตระหนักถึงขีดความสามารถในการใชทรัพยากรพลังงาน น้ํามันและอื่นๆ ใหเกิดประโยชนสูงสุด และศึกษาประสิทธิภาพ
การจัดสง หรือผลิตใหใชทรัพยากรอยางมีคุณคาและมีประสิทธิภาพมากที่สุด
เป ด กวา งและส งเสริม ให พนักงานในทุกระดั บ ตั้งแต ต นน้ํา จนถึงปลายน้ํา ร วมมือและร วมแสดงความคิด เห็น เพื่อ
การใชทรัพยากรตางๆ อยางยั่งยืนตามภูมิปญญาทองถิ่น
สงเสริมใหมีการถายทอดองคความรูเรื่องสิ่งแวดลอมระหวางพนักงาน เพื่อใหเกิดความเขาใจ จะไดปลูกฝงใหเปน
วัฒนธรรม องคกรที่ดี และนําไปประพฤติปฏิบัติใหเกิดความยั่งยืนสืบไป
กําหนดและทบทวนนโยบายคุณภาพของบริ ษัท โดยจัดการประชุมทบทวนโดยผูบริห าร (Management Review
Meeting) อยางนอย 1 ครั้ง/ป/ระบบ หรือเมื่อมีความจําเปนตองจัดประชุมทบทวนอยางเรงดวน เปนไปตามขอกําหนด
ISO 14000: 2015 พรอมทําการสื่อสารใหทุกหนวยงานไดรับทราบโดยทั่วกัน

-

-

คุณภาพชีวิตสังคมและชุมชน
บริษัท เล็งเห็นความสําคัญตอชุมชนและสังคม ไดใหการสนับสนุนกิจกรรมของสังคมและชุมชนโดยมุงเนนใหเกิดการพัฒนา
สังคม และชุมชน รวมทั้งสงเสริมกิจกรรมสาธารณะประโยชนในดานตางๆ ซึ่งมุงหวังวา จะเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืนดวยแนวคิดที่วา
"ไมมีสถานประกอบการใดจะเจริญกาวหนาได หากสังคมและชุมชนรอบขางลมเหลว" ดังนั้นบริษัท จึงมีแนวทางในการดําเนินงาน
เพื่อสังคมและชุมชนดังตอไปนี้
- ปลูกฝงจิตสํานึกของความรับผิดชอบตอสังคม และสิ่งแวดลอมใหเกิดขึ้นในหมูพนักงานทุกคนอยางตอเนื่องและจริงจัง
- ประเมิน ตรวจสอบ รวมถึงสื่อสารและชองทางการรับเรื่องรองเรียนและขอเสนอแนะตางๆ ที่เกี่ยวของกับผูมีสวนได
สวนเสีย รวมถึง โรงงานใกลเคียง ชุมชนและสังคม ในทุกดาน เพื่อปองกันและปรับปรุงแกไขผลกระทบที่เกิดจากการ
ดําเนินงานทางธุรกิจของบริษัท
-

-

-

บริษัท มุงดําเนินงาน กิจกรรม หรือโครงการ เพื่อลดผลกระทบที่มีตอชุมชนและสังคม และพรอมที่จะรับฟงขอคิดเห็นจาก
สังคมและชุมชน รวมถึงเปดเผยขอมูลการดําเนินการเพื่อสรางความเขาใจอันดีระหวางชุมชนและสังคมเพื่อใหแนใจไดวา
บริษัท ไดดําเนินธุรกิจอยางถูกตองเหมาะสม
บริษัท มุงสงเสริมใหพนักงานมีความรับผิดชอบตอสังคม ผานกิจกรรมตางๆ โดยใหการสนับสนุนและชวยเหลือในกิจกรรม
ชวยเหลือและพัฒนาสังคม ใหพนักงานไดมีสวนรวม และไดดําเนินการอยางตอเนื่องรวมถึงการปรับปรุงพัฒนาเพื่อให
ตอบสนองตอความตองการของชุมชนและสังคมอยางแทจริง
บริษัท มุงสงเสริมการพัฒนาและแลกเปลี่ยนองคความรู เทคโนโลยี รวมกันระหวางชุมชน และบริษัทเพื่อใหเกิดการ
พัฒนาอยางยั่งยืนรวมกับชุมชนและสังคม ดวยเล็งเห็นความสําคัญของ ภูมิปญญาตามวิถีไทยและการบริหารจัดการ
บนพื้นฐานของ เศรษฐกิจพอเพียงอยางแทจริง
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บริษัท จะดําเนินงานอย างจริงจั ง เพื่อสง เสริ มดา นความปลอดภั ย สุ ขภาพ อนามัย สิ่ง แวดลอม สังคมและ ชุ มชน หรื อ
ผูเกี่ยวของอยางตอเนื่อง และมุงมั่น ปลูกฝงจิตสํานึกในเรื่องดังกลาวกับพนักงานและผูเกี่ยวของ ใหมีหนาที่ตองปฏิบัติตามแนวปฏิบัติใน
เรื่องตางๆที่กําหนดไว

นโยบายการไมละเมิดทรัพยสินทางปญญา
บริษัท ถือวาการทรัพยสินทางปญญา เครื่องหมายทางการคา รวมถึงสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ อนุสิทธิบัตร เครื่องหมายทางการคา
ความลับทางการคา ขอมูลการออกแบบหรือผลิตภัณฑ ชิ้นสวนอุปกรณของลูกคาเปนทรัพยสินที่ถูกปกปองและดูแลรักษาไมใหผูใดลวง
ละเมิด บริษัทฯ ไมสนับสนุนใหพนักงานละเมิดทรัพยสินทางปญญา ไมวาจะในรูปแบบใดก็ตาม ซึ่งบริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายการ
ไมละเมิดทรัพยสินทางปญญาเพื่อเปนแนวทางสําหรับปฏิบัติไวดังนี้
1. ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติตามหนาที่ ถือเปนทรัพยสินของบริษัท เวนแตไดอนุญาตอยางชัดเจนวาใหถือเปนผลงานของ
ผูคิดคน ผูประดิษฐ ผูวิจัย หรือบุคคลอื่น
2. ในการทํางานพนักงานตองดูแลรักษารายงาน ขอมูล สูตร สถิติ โปรแกรม วิธีการ กระบวนการและขอเท็จจริง ตางๆ
ที่เปนทรัยพสินทางปญญาของบริษัท ไมใหถูกลวงละเมิด และไมเปดเผยใหกับผูใด เวนแตไดรับอนุญาตเปนลายลักษณ
อักษรจากบริษัท
3. ไมนําทรัพยสนิ ทางปญญา ของบริษัท ไปทําซ้ํา ดัดแปลง หรือการกระทําใดๆ เพื่อประโยชนสวนตัวหรือเพื่อประโยชน
ของผูอื่นโดยไมไดรับอนุญาต
4. ในการเขาทําสัญญา หรือนิติกรรมใดๆ ควรมีการตกลงใหชัดเจน เกี่ยวกับสิทธิในการทรัพยสินทางปญญา
5. ตรวจสอบขอมูลอันเปนสิทธิของบุคคลภายนอกที่จะนํามาใชในบริษัท เพื่อลดโอกาสในการละเมิดทรัพยสินทางปญญา
ของผูอื่น
6. พนักงานมีหนาที่รายงานตอผูบังคับบัญชา หรือผูจัดการทรัพยสินทางปญญา เมื่อพบการกระทําที่เห็นวาเปนการละเมิด
สิทธิอาจนําไปสูการละเมิดสิทธิหรือการกระทําที่อาจกอใหเกิดขอพิพาท เกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญาของบริษัท
7. พนักงานทุกระดับ จะปฏิบัติตามกฎหมายทรัพยสินทางปญญา หากไมแนใจใหปรึกษา ผูบังคับบัญชาเพื่อความเขาใจที่
ถูกตอง
8. ควรระมัดระวังในการใชขอมูลซึ่งเปนความลับหรือสิทธิของผูอื่นโดยไมไดรับอนุญาตจากเจาของ
9. ควรระมัดระวังในการบอกกลาว นําเสนอหรือเปดเผยขอมูลหรือเอกสารของบริษัทแกบุคคคลที่ไมเกี่ยวของทั้งภายใน
และภายนอก รวมถึงควบคุมดูแลผูเขามาเยี่ยมชมหรือบุคคลภายนอกนําเอาขอมูล ภาพถาย ชิ้นงาน ของลูกคา ซึ่งถือวา
เปนความลับออกไปเผยแพรสูภายนอกอันจะเกิดความเสียหายแกบริษัทและลูกคา
10. การวาจางหรือรวมงาน รวมโครงการกับบุคคล หนวยงานหรือนิติบคุคคลนอกบริษัท โดยที่ไมไดมีการตกลงอยางเปน
ลายลักษณอักษรในเรื่องสิทธิในทรัพยสินทางปญญาและผลประโยชน ที่เกิดจากทรัพยสินทางปญญาควรมีการตกลงกัน
กอนดําเนินการ
11. เมื่อพนสภาพการเปนพนักงานจะตองสงมอบทรัพยสินทางปญญาใชประโยชนจากทรัพยสินทางปญญาตางๆ ซึ่งรวมถึง
ผลงาน สิ่งประดิษฐ ขอมูล รายงาน สถิติ สูตร โปรแกรม วิธีการ กระบวนการ คืนใหแกบริษัท ทั้งหมด
12. หามพนักงานใชขอมูล เอกสาร โปรแกรมคอมพิวเตอร ซอฟตแวร หนังสือ บทความ วิดีโอเทป เทปบันทึกเสียงและงาน
ของบุคคลอื่นในทางที่จะเปนการละเมิดทรัพยสินทางปญญาของบุคคลนั้น ไมวางานดังกลาว บุคคลผูเปนเจาของหรือมี
สิทธิอันชอบ ดวยกฎหมายในงานนั้นจะไดแสดงการสงวนสิทธิไวหรือไมก็ตาม
13. พนักงานทุกคนมีหนาที่ชวยกันดูแลรักษางานอันเปนทรัพยสินทางปญญาของบริษัทฯ และไมนําทรัพยสินทางปญญาของ
บริษัทฯ ไปใชหรือใหบุคคลอื่นใชโดยไมไดรับอนุญาต
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14. งานใดๆ ที่พนักงานไดสรางสรรค หรือที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานใหแกบริษัทฯ ใหตกเปนกรรมสิทธิ์และทรัพยสินทาง
ปญญา ของบริษัทฯ และเมื่อพนสภาพการเปนพนักงานของบริษัทฯ แลว พนักงานมีหนาที่สงมอบทรัพยสินทางปญญา
ซึ่งรวมถึงผลงาน สิ่งประดิษฐ ฯลฯ คืนใหบริษัทฯ ไมวาจะเก็บไวในรูปแบบใด
15. หากพบการกระทําที่เห็นวาเปนการละเมิดสิทธิหรืออาจทําใหเกิดขอพิพาทเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา ใหพนักงาน
รายงานตอ ผูบังคับบัญชาหรือเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ

นโยบายการตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่น
บริษัทฯ ใหความสําคัญตอการตอตานทุจริตคอรรัปชั่นในทุกรูปแบบ โดยบริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายปองกันการทุจริตหรือ
แนวโนมที่อาจกอใหเกิดการทุจริต ดังตอไปนี้
1. หามไมใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ซึ่งดําเนินการใดๆ ในนามของบริษัทฯ ที่จะกระทําการเสนอวา
จะใหสินบนไมวาในทางตรงหรือทางออมแกลูกจาง เจาหนาที่หรือตัวแทนของรัฐบาลใดๆ หรือบุคคลอื่นใดที่ เกี่ยวของ
กับธุรกิจ โดยมีเจตนาที่จะใหบริษทั ฯ ไดรับผลประโยชนในทางที่ไมถูกตอง
2. หามไมใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ดําเนินการ เขาไปมีสวนรวม เรียกรอง ดําเนินการ หรือ ยอมรับ
การทุจริตในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางออม เชนการจายสินบนเพื่อผลประโยชนทางธุรกิจของบริษัท เปนตน
3.

เสริมสรางจิตสํานึกและกําหนดใหบุคลากรของบริษัทฯ ทุกคนมีหนาที่ความรับผิดชอบในการตอตานการทุจริตใน
ทุกรูปแบบ

4.

สงเสริม ฝกอบรม ปฐมนิเทศ และใหความรูเกี่ยวกับนโยบายหรือแนวทางการตอตานทุจริตของบริษัทฯ ตลอดจน
ใหรางวัลจูงใจแกพนักงานและตัวแทนของกิจการในการขจัดการติดสินบน ดวยปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง และสงเสริม
ความซื่อสัตยสุจริต

5.

สนับสนุนใหมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งครอบคลุมถึงกระบวนการเก็บ
บันทึกขอมูลทางการเงิน การบัญชี และกระบวนการอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของบริษทั ฯ

6.

สนับสนุนใหพนักงานและผูมีสวนไดเสียอื่น รายงานการละเมิดนโยบายทุจริตคอรรัปชั่นของกิจการและการปฏิบัติที่
ไมเปนธรรม ไรจริยธรรม โดยเปดรับการแจงเบาะแส ขอเสนอแนะ หรือรองเรียน ผานทางชองทางรับขอรองเรีย น
การทุจริตคอรรัปชั่น และมีกระบวนการตรวจสอบทุกเบาะแสที่ไดรับแจงอยางเปนธรรม อีกทั้งยังมีมาตรการคุมครอง
สิทธิใหแกบุคคลดังกลาว โดยจะไมลดตําแหนง ลงโทษ หรือใหผลทางลบตอพนักงานที่ปฏิเสธการคอรรัปชั่น แมวา
การกระทํานั้นจะทําใหบริษัทสูญเสีย โอกาสทางธุรกิจ ซึ่งกําหนดใหผูบริหารหรือผูบังคับบัญชาสื่อสารกับพนักงาน
อยางชัดเจน

7.

สนับสนุนใหมีการสื่อสารนโยบายในการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ เพื่อใหเกิดการ
ปฏิบัติตามในวงกวาง รวมถึงการแจงใหบริษัทยอย ที่บริษัทฯ มีอํานาจในการบริหาร นํานโยบายการตอตานการทุจริต
คอรรัปชันของบริษัทฯ ไปปฏิบัติ

8. ในกรณีพบปญหาการทุจริตตองรายงานใหคณะกรรมการรับทราบทันที
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นโยบายการรับของขวัญ ของกํานัลหรือสินน้ําใจทางธุรกิจ
การรับหรือใหทรัพยสินหรือประโยชนเพื่อจูงใจในการตัดสินใจ
บริษัทฯ กําหนดให การให มอบหรือรับของขวัญ ของกํานัล สินน้ําใจและการเลี้ยงรับรองตองเปนไปตามการกระทําในวิสัยที่
สมควร ตามขนบธรรมเนียมประเพณี และตองไมมีมูลคาเกินสมควรหรือเปนการกระทําเพื่อจูงใจใหปฏิบัติ หรือละเวนการปฏิบัติ
ซึ่งอาจนําไปสูปญหาการทุจริตคอรรัปชั่น โดยบริษัทฯ ไดกําหนดแนวทางการให มอบหรือรับของขวัญ ของกํานัล หรือสินน้ําใจอื่นใด
การดําเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งพนักงานทุกระดับ ตองปฏิบัติอยางตรงไปตรงมา และมั่นใจไดวาการดําเนินงานนั้น จะไม
กอใหเกิดขอครหา หรือทําใหเสื่อมเสียชื่อเสียง
1. ไมใชวิธีการรับหรือใหเงิน รวมถึงทรัพยสิน สิ่งของ ของขวัญ หรือของกํานัลใดๆ หรือประโยชนอื่นๆ จากผูใดผูหนึ่ง เพื่อชักนํา
ใหเกิดการกระทําที่ผิดศีลธรรม หรือการกระทําที่ไมถูกตองเหมาะสม
2. ไม เ รี ย กรับ หรื อรับ เงิ น รวมถึ งทรั พย สิ น สิ่ งของ ของขวั ญ หรื อของกํา นั ล ใด ๆ หรื อประโยชน อื่ น ๆ จากผูเ กี่ ย วข อง
ทางธุรกิจ คูคา คูแขง ผูรับเหมา หรือองคกรตาง ๆ ที่ทําใหเกิดการตัดสินใจอยางใดอยางหนึ่งอยางไมเปนธรรมรวมทั้ง
ผลประโยชนทางธุรกิจ
3.

ไมเสนอเงิน ทรัพยสิน สิ่งของ หรือประโยชนอื่นใดกับผูที่เกี่ยวของกับธุรกิจ หนวยงานราชการ หนวยงาน หรือองคกรใดๆ
เพื่อแลกกับสิทธิพิเศษที่ไมควรได

4.

การใชจายสําหรับการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ และการใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติตามสัญญาทางธุรกิจเปนที่ยอมรับ
ได แตตองใชจายอยางสมเหตุสมผล

5.

นอกจากที่กลาวตามขอ 1 – 4 แลว บริษัทกําหนดใหตองปฏิบัติตนใหเปนไปตามนโยบายการตอตานการทุจริต และขอปฏิบัติ
ขอกําหนดอื่นๆ ที่อยูภายใตโครงการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นดวย

การรับของขวัญหรือของที่ระลึก
การรับหรือใหทรัพยสิน หรือสิ่งของเพื่อเปนของขวัญ/ของที่ระลึกตามขนบธรรมเนียมประเพณีในแตละทองถิ่นถือเปนเรื่องที่
ยอมรับได ในขณะเดียวกันบริษัท ไมพึงประสงคใหพนักงานรับของขวัญ / ของที่ระลึกที่มีคาเกินปกติวิสัยจากผูที่เกี่ยวของทางธุรกิจ
1. กอนการรับหรือใหของขวัญ/ของที่ระลึกควรตรวจสอบใหแนใจวาไดปฏิบัติถูกตองตามกฎหมายและขอบังคับของบริษัท
โดยสิ่งของ หรือของขวัญที่ใหแกกันในหนาที่การงานควรมีราคาไมมากและเหมาะสมในแตละโอกาส
2. ไมรับหรือใหของขวัญ หรือของที่ระลึกที่เปนเงินสด เช็ค พันธบัตร หุน ทองคํา อัญมณี อสังหาริมทรัพย หรือ สิ่งของใน
ทํานองเดียวกัน
3. ไมรับหรือใหของขวัญหรือของที่ระลึกที่ อาจมีอิทธิพลตอการตัดสินใจอยางใดอยางหนึ่ง โดยไมเปนธรรมในการปฏิบัติ
หนาที่ หากจําเปนตองรับของขวัญ / ของที่ระลึกที่มีคาเกินปกติวิสัย จากผูเกี่ยวของทางธุรกิจ ใหรายงานผูบังคับบัญชา
ตามลําดับขั้น
4. เก็บรักษาหลักฐานการใชจายเงินที่แสดงมูลคาของขวัญ หรือของที่ระลึกนั้นเพื่อตรวจสอบไดในภายหลัง
5. กรณีที่ไดรับมอบหมายหรือไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชาใหไปชวยเหลือหนวยงานภายนอกจากไดรับเงินสิ่งของหรือ
ของขวัญ ไดตามหลักเกณฑหรือมาตรฐานที่หนวยงานนั้นกําหนดไว
6. นอกจากที่กลาวตามขอ 1 – 5 แลว บริษัทกําหนดใหตองปฏิบัติตนใหเปนไปตามนโยบายการตอตานการทุจริต และ
ขอปฏิบัติ ขอกําหนดอื่นๆ ที่อยูภายใตโครงการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นดวย
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การเลีย้ งรับรอง
1. การเลี้ ยงรับ รองควรมีขึ้ นภายหลั งที่ มีก ารทํา ธุร กิจ หากมีเ กิด ขึ้น ก อนจะทํา ไดเ ฉพาะ เพื่อ ส งเสร ิมผลิต ภัณ ฑ ต างๆ
ของบริษัทฯ
2. การเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ ควรเปนไปตามความเหมาะสมและเปนคาใชจายตามจริง ดังนี้
-

กรณีมูลคาเฉลี่ยไมเกิน 2,000 บาท/คน ไมตองดําเนินการขออนุมัติ แตใหรายงานตอผูบังคับบัญชารับทราบดวย

- กรณีมูลคาเฉลี่ยเกิน 2,000 บาท/คน ตองดําเนินการขออนุมัติจากผูบังคับบัญชา
3. ในการเบิกคืนเงินคาเลี้ยงรับรองใหเปนไปตามคูมืออํานาจอนุมัติของบริษัทฯ
4. กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ควรหลีกเลี่ยงการบงบอกเปนนัยวาการเลี้ยงรับรองดังกลาว มีขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยน
วัตถุประสงคทางธุรกิจใดๆ แตควรจัดขึ้นเพื่อเพิ่มโอกาสในการสงเสริมผลิตภัณฑตางๆ ของบริษัทฯ หรือเพื่อสรางโอกาส
ในการทําความรูจักลูกคา / คูคา ใหดียิ่งขึ้น

นโยบายความเปนกลางทางการเมือง
บริษัทฯ มีนโยบายการเปนกลางทางการเมือง โดยไมใหการสนับสนุน หรือการกระทําอันเปนการฝกใฝพรรคการเมือง ทั้งทางตรง
และทางออม ซึ่งรวมถึงการใชทรัพยากรบริษัทฯ ในกิจกรรมที่จะทําใหบริษัทฯ สูญเสียความเปนกลางทางการเมือง และ/ หรือ ไดรับ
ความเสียหายจากการเขาไปมีสวนเกี่ยวของในกิจกรรมดังกลาว โดยบริษัทฯ ไดกําหนดแนวทางความเปนกลางทางการเมือง ดังนี้
1.

บริษัทฯ มีนโยบายเปนกลางทางการเมือ ง โดยไมใหการสนับสนุน หรือการกระทําอันเปนการฝ กใฝ พรรคการเมือ ง
ทั้งทางตรง และทางออม ซึ่งรวมถึงการใชทรัพยากรบริษัทฯ ในกิจกรรมที่จะทําใหบริษัทฯ สูญเสียความเปนกลางทางการ
เมือง และ/หรือ ไดรับความเสียหายจากการเขาไปมีสวนเกี่ยวของในกิจกรรมดังกลาว

2. บริษัทฯ สนับสนุนใหพนัก งานทุกระดับปฏิบัติตามกฎหมายที่เ กี่ย วของ ยึด มั่นในระบอบประชาธิปไตย และใชสิทธิทาง
การเมืองของตนในฐานะพลเมืองดี รวมถึงสามารถเขารวมกิจกรรมทางการเมืองไดในนามสวนตัว โดยจะตมกระทบกับเวลา
และการปฏิบัติหนาที่ของบริษัทฯ
3.

บริษัทฯ ไมมีนโยบายใหกรรมการ ผูบริหาร สั่งการ หรือโนมนาวดวยวิธีการใดๆ ก็ตาม ที่ทําใหพนักงานเขามีสวนรวม
ในกิจกรรมทางการเมืองทุกประเภท ซึ่งอาจทําใหเกิดความขัดแยงภายในองคกรและกอใหเกิดความเสียหายตอบริษัทฯ
ในทุกกรณี
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นโยบายความขัดแยงทางผลประโยชน
คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนบนหลักการที่วาการตัดสินใจใดๆ
ในการดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะตองทําเพื่อผลประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ เทานั้น และควรหลีกเลี่ยงการกระทําที่กอใหเกิดความ
ขัดแยงทางผลประโยชน โดยกําหนดใหผูที่มีสวนเกี่ยวของหรือมีสวนไดเสียกับรายการที่พิจารณา ตองแจงใหบริษัทฯ ทราบถึง
ความสัมพันธหรือการมีสวนไดเสียของตนในรายการดังกลาว และตองไมเขารวมการพิจารณาตัดสินใจ รวมถึงไมมีอํานาจอนุมัติใน
ธุรกรรมนั้นๆ
หากมีรายการที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนเกิดขึ้นที่เปนขอตกลงทางการคาที่ไมเปนเงื่อนไขการคาโดยทั่วไป
จะต องน ําเสนอต อที่ป ระชุม คณะกรรมการบริษั ทเพื่อ พิจารณาอนุมัติ โดยให คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาความเหมาะสม
อยาง รอบคอบกอนนํา เสนอตอที่ป ระชุม คณะกรรมการบริษัท หรือที่ป ระชุม ผูถือหุน (แล วแต กรณี) ทั้งนี้ บริษัท ฯ จะต องปฏิบัติ
ตาม หลักเกณฑของคณะกรรมการกํา กับ ตลาดทุน สํานัก งานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย แ ละตลาดหลักทรัพย และ/หรือ
ตลาดหลักทรัพยฯ ที่เกี่ยวของ
ระเบียบวาดวยการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน
1. หามมิใหกรรมการ ผูบริหาร ที่ปรึกษา พนักงานและลูกจางของบริษัทฯ และบริษัทยอย กระทําการใดๆ อันเปนการขัดตอ
ผลประโยชนของบริษัท ไมวาจะเกิดจากการติดตอกับผูที่เกี่ยวของทางการคากับบริษัท เชน คูคา ลูกคา คูแขง หรือจากการ
ใชโอกาส หรือขอมูลที่ไดจากการเปนกรรมการ ผูบริหาร ที่ปรึกษา พนักงานและลูกจางของบริษัทฯ และบริษัทยอย (ซึ่งตอไป
จะเรียกวา “ฐานะการดํารงตําแหนง”) หรือใชขอมูลในการหาประโยชนสวนตน และในเรื่องการทําธุรกิจที่ไดจากฐานะ
การดํ า รงตํ า แหน ง เพื่ อ แสวงหาประโยชน ส  ว นตน ทั้ ง นี้ ร วมถึ ง การทํ า ธุ ร กิ จ ที่ แ ข ง ขั น กั บ บริ ษั ท หรื อ การทํ า งานอื่ น ใด
ที่นอกเหนือจากงานของบริษัท ซึ่งมีผลกระทบตอตําแหนง หนาที่ที่รับผิดชอบตองานของบริษัท
2. หามมิใหกรรมการ ผูบริหาร ที่ปรึกษา พนักงานและลูกจางของบริษัทฯ และบริษัทยอย ถือหุนในกิจการคูแขงของบริษัท ซึ่งมี
ผลหรือทําใหพนักงานกระทําหรือละเวนการกระทําการที่ควรทําตามตําแหนงหนาที่หรือมีผลกระทบตองานของบริษัท ในกรณี
ที่พนักงานไดหุนนั้นมากอนการเปนพนักงานหรือกอนที่บริษัทจะเขาไปทําธุรกิจนั้น หรือไดโ ดยทางมรดก ทั้งนี้ พนักงาน
ตองรายงานใหผูบังคับบัญชาตามลําดับขั้นทราบ และจัดทําแบบฟอรมยินยอมใหขอมูลการถือครองหลักทรัพย และแบบ
ฟอร มแส ด งเ จต นาไ ม เ ป ด เ ผ ยข อ ม ู ล โ ด ยส งเ อกส าร ทั ้ ง ส องฉบ ั บ ให ก ั บ งา นก ํ า ก ั บ ด ู แ ล ก า ร ปฏ ิ บ ั ต ิ ง า น
(Compliance) เพื่อคัดกรองและจัดเก็บขอมูลดังกลาวในเรื่องการถือครองหลักทรัพยและลักษณะรายการที่อาจกอใหเกิด
ความขัดแย งทางผลประโยชนต อบริษัทและบริษัทย อย ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ส ธ. 14/2558
ขอกําหนดในรายละเอียดเกี่ยวกับการปองกันและจัดการความขัด แยงทางผลประโยชน (ฉบับประมวล) (รวมทั้งที่มีการ
แกไขเพิ่มเติม)
3.

พนักงานตองไมกูยืมเงินจากคูคาของบริษัท บุคคลหรือนิติบุคคลที่ดําเนินธุรกิจกับบริษัทหรือบริษัทยอย ยกเวนสถาบัน
การเงิน เนื่องจากอาจมีอิทธิพลตอการปฏิบัติหนาที่ในฐานะตัวแทนบริษัท

4.

บริษัทฯจะดําเนินการตามกฏหมายทรัพยสินทางปญญาหรือกฏหมายอื่นใดที่คุมครอง หากกรรมการ ผูบริหาร ที่ปรึกษา
พนักงานและลูกจางของบริษัทฯ และบริษัทยอย ละเมิดการรักษาความลับทางธุรกิจ

5. ไมแสวงหาผลประโยชนจากขอมูลหรือสิ่งใดๆ ที่ตนรูเนื่องมาจากตําแหนงหนาที่และความรับผิดชอบ
6. หลีกเลี่ยงการทํางานอื่นๆ นอกเหนือจากการทํางานของบริษัท ซึ่งอาจมีผลกระทบตองานในความรับผิดชอบไมวาในดานใด
จรรยาบรรณทางธุรกิจ
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นโยบายการใชขอมูลภายใน
บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผูบริหารในการนํา *ขอมูลภายในของบริษัทซึ่งยังไมเปดเผยตอสาธารณชนไปใช
เพื่อแสวงหาประโยชนสวนตน ดังนี้
1. ใหความรูแกกรรมการและผูบริหาร เกี่ยวกับหนาที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพยของตน คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุ นิติ
ภาวะ ต อ สํ า นั ก งาน ก.ล.ต. ตาม มาตรา 59 และบทกํ า หนดโทษ ตามมาตรา 275 แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย แ ละ
ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) รวมทั้งการรายงานการไดมาหรือจําหนายหลักทรัพยของตน คูสมรส
และ บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะตอสํานักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 246 และบทกําหนดโทษ ตามมาตรา 298 แหงพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม)
2. ใหกรรมการและผูบริหารของบริษัทรวมถึงคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะจัดทําและเปดเผยรายงานการถือครอง หลักทรัพย
และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยของบริษัทตอสํานักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และบทกําหนดโทษตามมาตรา
275 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) และจัดสง สําเนารายงานนี้ให
แกบริษัท ในวันเดียวกับวันที่สงรายงานตอสํานักงาน ก.ล.ต.
3. กรรมการ ผู บ ริห าร พนัก งานและลู กจา งของบริ ษัท และบริษั ทย อย ที่ ไดรั บทราบขอ มูล ภายในที่เ ป นสาระสํ าคั ญซึ่ งมี ผลต อ
การเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพยตองใชความระมัดระวังในการซื้อขายหลักทรัพยของ บริษัท ในชวง 1 เดือนกอนที่งบการเงินหรือ
ขอมูลภายในนั้นจะเปดเผยตอสาธารณชนและในชวงระยะเวลา 24 ชั่วโมงภายหลังจากที่ขอมูลภายในของ บริษัทไดเปดเผยตอ
สาธารณชนแลว ผู ที่เ กี่ย วของกับ ข อมูล ภายในต องไมเปด เผยข อมู ลนั้ นใหผู อื่ นทราบจนกว าจะไดมี การแจง ข อมู ลนั้น ใหแ ก
ตลาดหลักทรัพยฯ มาตรการลงโทษหากมีการกระทําการฝาฝนระเบียบปฏิบัติดังกลาวขางตน บริษัทถือเปนความผิดทางวินัยตามข
อบังคับการทํางานของบริษัทฯ โดยจะพิจารณาลงโทษตามควรแกกรณี ไดแก การตักเตือนดวยวาจา การตักเตือน เปนหนังสือ
การภาคทัณฑ ตลอดจนการเลิกจางพนสภาพการเปนพนักงานดวยเหตุไลออก ปลดออก หรือใหออก แลวแตกรณี เปนตน
4. กําหนดใหกรรมการและผูบริหารระดับสูงแจงตอคณะกรรมการหรือผูที่คณะกรรมการมอบหมายเกี่ยวกับการซื้อขายหุนของ บริษัท
อยางนอย 1 วันลวงหนากอนทําการซื้อขาย
5. ห า มม ิใ ห ก รรมการ ผู  บ ร ิห าร พน ัก งาน และล ูก จ า งของบริ ษ ัท ใช ข  อ มูล ภายในของบริ ษ ัท ท ี่ม ี ห ร ือ อาจม ีผ ลกระทบต อ
การเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพยของบริษัท ซึ่งยังมิไดเปดเผยตอสาธารณชน ซึ่งตนไดลวงรูมาในตําแหนงหรือฐานะเชนนั้น
มาใชเพื่อการซื้อหรือขายหรือเสนอซื้อหรือเสนอขาย หรือชักชวนใหบุคคลอื่นซื้อหรือขาย หรือเสนอซื้อหรือเสนอขายซึ่งหุนหรือ
หลักทรัพยอื่น (ถามี) ของบริษัทไมวาทั้งทางตรงหรือทางออม ในประการที่นาจะเกิดความเสียหายแกบริษัทไมวา ทั้งทางตรงหรอื
ทางออม และไมวาการกระทําดังกลาวจะทําเพื่อประโยชนตอตนเองหรือผูอื่น หรือนําขอเท็จจริงเชนนั้นออกเปดเผย เพื่อใหผูอื่น
กระทําดังกลาว โดยตนไดรับผลประโยชนตอบแทนหรือไมก็ตาม
6. การปองกันการใชขอมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชนในทางมิชอบ หรือทําใหผลประโยชนของบริษัทลดลง หรือกอความ
ขัดแยงทางผลประโยชน โดยบริษัทฯกําหนดไวในนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณและขอพึงปฏิบัติในการทํางาน
สัญญาจางแรงงาน และขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน
7. การรัก ษาสารสนเทศที่เ ป น ความลับ ของลูก ค า โดยบริษัท ฯ ห ามมิให กรรมการ ผู บริหาร พนัก งาน และผูที่เกี่ยวข อง นํา
สารสนเทศดังกลาวมาใชเพื่อผลประโยชนของตนหรือบุคคลอื่น เวนแตเปนขอมูลที่ตองเปดเผยตามที่กฎหมายกําหนด
8. การรักษาความปลอดภัยของขอมูลในระบบสารสนเทศ โดยบริษัทฯควบคุม และ/หรือ ปองกันการเขาถึงขอมูลของบริษัทจาก
บุคคลภายนอก และกําหนดสิทธิในการเขาถึงขอมูลใหกับพนักงานในระดับตางๆ ตามอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ
9. หากมีกรณีที่บุคคลภายนอกมีสวนรวมในการทํางานเฉพาะกิจเกี่ยวกับขอมูลที่ยังไมไดเปดเผยตอสาธารณชนและอยูระหวางการ
เจรจา ซึ่งเขาขายการเก็บรักษาขอมูลภายในอันอาจมีผลตอความเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพยของบริษัท บุคคลเหลานั้นจะตอง
จรรยาบรรณทางธุรกิจ
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ทําสัญญาเก็บรักษาขอมูลความลับ (Confidentiality Agreement) จนกวาจะมีการเปดเผยขอมูลตอตลาดหลักทรัพย และ
สํานักงาน ก.ล.ต.
* ขอมูลภายในของบริษัท หมายถึง
• ขอมูลดานการเงิน/งบการเงิน/ผลประกอบการ ของบริษัท บริษัทยอย และ/หรือ บริษัทรวมคา ที่ยังไมไดเปดเผยตอ
สาธารณชนผานระบบของตลาดหลักทรัพย
• ขอมูลดานการผลิต (รวมถึงสูตรการผลิต) ของบริษัท บริษัทยอย และ/หรือ บริษัทรวมคา
• ข อ มูล การได ม าซึ่ง สัญ ญาทางการค า ที่ส ํา คัญ อัน จะมีผ ลต อ ผลประกอบการโดยรวมอย า งมีน ัย สํา คัญ ของบริษ ัท
บริษัทยอย และ/หรือ บริษัทรวมคา
• ขอมูลเกี่ยวกับการบริหาร และผูบริหารของบริษัท บริษัทยอย และ/หรือ บริษัทรวมคา ยกเวนขอมูลที่ไดรับการเปดเผย
ตอสาธารณชน หรือขอมูลที่เปดเผยเปนไปตามกฏหมายแลวแตกรณี
ระเบียบการกํากับดูแลการใชขอมูลภายใน
1. หามมิใหกรรมการ ผูบริหาร ที่ปรึกษา พนักงานและลูกจางของบริษัทฯ และบริษัทยอย ที่ไดรับทราบขอมูลภายในที่มี
ผลตอการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพยและยังไมไดเปดเผยตอสาธารณชน ทําการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ ผูที่เกี่ยวของ
กับขอมูลภายในดังกลาวตองไมเปดเผยขอมูลนั้นใหผูอื่นทราบจนกวาจะไดมีการแจงขอมูลนั้นใหแกตลาด หลักทรัพยฯ ซึ่ง
กําหนดไวในมาตรา 241 พรบ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้ บริษัทฯ ถือเปนความผิดตามวินัย ตามขอบังคับการ
ทํางานของบริษัทฯ โดยจะพิจารณาลงโทษตามควรแกกรณี
2. หามมิใหกรรมการ ผูบริหาร ที่ปรึกษา พนักงาน และลูกจางของบริษัทฯ และบริษัทยอยใชขอมูลภายในของบริษัทฯ ที่มี หรือ
อาจมีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพยของบริษัทฯ ซึ่งยังมิไดเปดเผยตอสาธารณชน ซึ่งตนไดลวงรูมาใน
ตําแหนงหรือฐานะเชนนั้น มาใชเพื่อการซื้อหรือขายหรือเสนอซื้อหรือเสนอขาย หรือชักชวนใหบุคคลอื่นซื้อหรือขาย หรือ
เสนอซื้อ หรือเสนอขายซึ่งหุนหรือหลักทรัพยอื่น (ถามี) ของบริษัทฯ ไมวาทั้งทางตรงหรือทางออม ในประการที่นาจะ
เกิดความเสียหายแกบริษัทไมวาทั้งทางตรงหรือทางออม และไมวาการกระทําดังกลาวจะทําเพือประโยชนตอตนเองหรือ
ผูอื่น หรือนําขอเท็จจริงเชนนั้นออกเปดเผยเพื่อใหผูอื่นกระทําดังกลาว โดยตนไดรับผลประโยชนตอบแทนหรือไมก็ตาม
3. หามมิ ใหกรรมการ ผูบริ หาร ที่ ปรึกษา พนักงาน และลูกจางของบริษัท ฯ และบริษัทยอยใชขอมู ลภายในเพื่อแสวงหา
ผลประโยชนในทางมิชอบ หรือทําใหผลประโยชนของบริษัทลดลง หรือกอความขัดแยงทางผลประโยชน (Conflict of
Interest) โดยบริษัทฯกําหนดไวในนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณและขอพึงปฏิบัติในการทํางาน สัญญา
จางแรงงาน และขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน
4. หามมิใหกรรมการ ผูบริหาร ที่ปรึกษา พนักงาน และลูกจางของบริษัทฯ และบริษัทยอยนําสารสนเทศอันเปนขอมูล ความลับ
ของบริษัท ลูกคา รวมถึงคูคา นํามาใชเพื่อผลประโยชนของตนหรือบุคคลอื่น เวนแตเปนขอมูลที่ตองเปดเผย ตามที่กฎหมาย
กําหนด
5. กรรมการ ผูบริหารของบริษัทฯ รวมถึงคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ เมื่อมีการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพยใหจัดทํา
รายงานการถือครองหลักทรัพยสงตอสํานักงาน ก.ล.ต ภายใน 3 วันทําการนับตั้งแตวันที่ทํารายการ ทั้งนี้เปนไปตามมาตรา
59 และบทกําหนดโทษตามมาตรา 275 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมทั้ง ที่มีการแก
จรรยาบรรณทางธุรกิจ
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ไขเพิ่มเติม)
6. ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ เมื่อวันเริ่มงานตามสัญญาจางงานใหจัดทําแบบฟอรมยินยอมใหขอมูลการถือครอง
หลักทรัพยและแบบฟอรมแสดงเจตนาไมเปดเผยขอมูล หากยังมิไดจัดทําใหมีผลยอนหลังนับแตวันเริ่มสัญญาจางงาน
โดยสงเอกสารทั้งสองฉบับใหกับงานกํากับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance) เพื่อเปนการคัดกรองขอมูลเบื้องตนในการ
ถือครองหลักทรัพยและลักษณะรายการที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัทและบริษัทยอย ตามมาตรา
ที่กําหนดไวในขอ 5.
ระเบียบการคุมครองขอมูลสวนบุคคล
1. บริษัทฯเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ประกอบธุรกิจหลักในการผลิตชิ้นสวนอุตสาหกรรมที่มีความเที่ยงตรงสูง
และวิศวกรรมกอสราง จึงไดมีการเก็บรวบรวมและใชขอมูลสวนบุคคลเฉพาะวัตถุประสงคท่ีจําเปนเทานั้น เมื่อบริษัทขอ
ขอมูลสวนบุคคล บริษัทฯจะแจงวัตถุประสงคใหทราบเพื่อขออนุญาตกอนที่จะนําขอมูลไปใช
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

การดําเนินการเกี่ยวกับสัญญาระหวางบริษัทฯและลูกคา
การดําเนินการเกี่ยวกับสัญญาระหวางบริษัทฯและผูขาย ( Supplier)
การติดตอเพื่อการเจรจา และการประชุมทางธุรกิจกับลูกคา
ขอมูลสวนตัวของพนักงาน
การจัดสงสินคาในกรณีบริการหลังการขาย และการสงขอมูลเกี่ยวกับสินคาใหม และงานที่ทางบริษัทฯจัดขึ้น
การดําเนินการทางธุรกิจ รวมถึงการพัฒนาระบบ การดําเนินการ และการบํารุงรักษาที่ไดรับความไววางใจจากลูกคา
จัดหาบริการของสมาชิก
ขอมูลเกี่ยวกับหุน การถือครองหลักทรัพย การเปดเผยรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน และ การตอบ
คําถามนักลงทุน
1.9 ขอมูลของผุถือหุน
1.10 การตอบคําถามของลูกคา
1.11 การวิเคราะหตามแบบสอบถามเพื่อพัฒนาสินคาและบริการ
1.12 การจัดหาขอมูลสวนบุคคลใหแกกลุมบริษัท (ซึ่งในที่นี้หมายถึง บริษัทยอย) ในกรณีที่มีการดําเนินการรวมกัน

2. บริษัทฯจะไมนําขอมูลสวนบุคคลมาเผยแพรใหแกบุคคลที่สามรับทราบ หากไมไดรับอนุญาตจากบุคคลนั้นกอน เวนแต
เหตุการณในบางเงื่อนไขดังตอไปนี้
2.1 การจัดหาขอมูลสวนบุคคลเปนไปตามกฎหมาย
2.2 การจัดหาขอมูลสวนบุคคลจําเปนตอการคุมครองชีวิต รางกาย หรือทรัพยสินของบุคคลนั้น และเปนเรื่องยากที่จะขอ
อนุญาตจากบุคคลนั้นกอน
2.3 การจัด หาขอ มูลสวนบุคคลเปนสิ่งจํ าเปน อยางมากตอ การปกปองดูแ ลผูบริโ ภคให ไดรับความปลอดภัย เปนธรรม
จากการบริโภคสินคาและบริการ
2.4 การจั ด หาข อ มู ล ส ว นบุ ค คลนั้ น จํ า เป น ต อ การดํ า เนิ น งานร ว มกั น กั บ หน ว ยงานของรั ฐ หน ว ยงานกํ า กั บ ดู แ ล
สถาบันการศึกษา หรือผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เชน ผูสอบบัญชี ทนายความ ที่ปรึกษากฎหมาย และผูรับประกันภัย หรือ
หนวยงานอื่นใดที่มีผลตามกฎหมาย
2.5 การนําขอมูลสวนบุคคล การจัดการขอมูลสวนบุคคลทั้งหมด หรือในบางสวน ภายในขอบเขตที่จําเปนเพื่อใหบรรลุ
ตามวัตถุประสงคของการใชงานในกิจกรรมของบริษัท เชน กิจกรรมสงเสริมการขาย กิจกรรมสงเสริมการตลาด
3. เมื่ อ ตอ งการขอข อ มู ลเพื่ อ ดํ าเนิ น การทางธุ ร กิจ ซึ่ ง บริ ษั ท ฯดํา เนิ นการร ว มกัน กั บ บริ ษั ท ยอ ย ทางบริษั ท ฯอาจนํ าข อ มู ล
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สวนบุคคล อาทิเชน ชื่อ สถานที่ทํางาน หรือที่อยูบาน หมายเลขโทรศัพท โทรสาร อีเมล เปนตน ใหแกบริษัทยอยดังกลาวได
4. หากขอมูลสวนบุคคลของทานถูกโอนออกไปนอกประเทศไทย บริษัทฯจะปฏิบัติตามกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล
ทองถิ่นที่บังคับใชในประเทศนั้น ทั้งนี้ รวมถึงการปฏิบัติตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อใหทราบถึงองคกรผูรับขอมูลสวน บุคคลที่
แน ชั ด ในต า งประเทศซึ่ ง ถู ก บั ง คั บ ตามกฎหมายให เ ป น องค ก รที่ มี ห น า ที่ ว างมาตรฐานในการคุ  ม ครองการโอนข อ มู ล
สวนบุคคลที่ เทียบเคียงไดกับการคุมครองภายใตกฎหมายไทย
ทั้งนี้ ขอมูลสวนบุคคลจะถูกเก็บรักษาเปนความลับและปลอดภัย รวมถึงใชเทคโนโลยี ความเชี่ยวชาญในการจัดเก็บขอมูล
ที่จะคุมครองขอมูลสวนบุคคลจากการละเมิดกฎหมาย หรือ ถูกทําลายโดยอุบัติเหตุ สูญหายโดยอุบัติเหตุ รวบรวมขอมูล โดย
ไม มี สิ ท ธิ ใช เป ด เผย เข า ถึ ง คั ด ลอก แก ไ ข รั่ ว ไหล ทํ า ให เ สี ย หาย เปลี่ ย นแปลง หรื อ รู ป แบบการดํ า เนิ น การอื่ น ๆ
อัน ละเมิดตอกฎหมาย

จรรยาบรรณทางธุรกิจ

23/39

บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จํากัด (มหาชน)

นโยบายการทํารายการระหวางกัน
คณะกรรมกรรมการบริษัทไดกําหนดนโยบายการเขาทํารายการระหวางกันไววา รายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต นั้น
บริ ษั ท ฯ จะปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว า ด ว ยหลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย และข อ บั ง คั บ ประกาศ คํ า สั่ ง หรื อ ข อ กํ า หนดของ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลการ ทํา
รายการเกี่ ย วโยงกั น ของบริ ษั ท ฯ ตามมาตรฐานการบั ญ ชี ที่ กํ า หนดโดยสภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี ใ นพระบรมราชู ป ถั ม ภ โดยบริ ษั ท ฯ
มีนโยบายในการทํารายการระหวางกันดังนี้
1. ในกรณีที่เปนรายการทางการคาที่มีเงื่อนไขการคาโดยทั่วไปจะตองกระทําอยางยุติธรรม ตามราคาตลาดและเปนไปตามปกติ ธุรกิจ
การคา (Fair and at arms’ length) บริษัทฯ ไดกําหนดกรอบการทํารายการดังกลาว ซึ่งไดรับการพิจารณาและให ความเห็นโดย
คณะกรรมการตรวจสอบ กอนนําเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติเปนหลักการ และฝายจัดการสามารถ อนุมัติการทํา
ธุรกรรมดังกลาวได หากรายการดังกลาวนั้นมีขอตกลงทางการคาในลักษณะเดียวกับที่วิญูชนจะพึงกระทํากับคูสัญญาทั่วไปใน
สถานการณเดียวกัน ดวยอํานาจตอรองทางการคาที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเปนกรรมการผูบริหาร บุคคลที่เกี่ยวโยง
กันของบริษัทฯ หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวของทั้งนี้บริษัทฯ จะจัดทํารายงานสรุปการทําธุรกรรม รายการระหวางกัน เพื่อรายงานใน
ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และการประชุมคณะกรรมการบริษัทในทุก ไตรมาส ในกรณีที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทพบวามีการดําเนินการไมเปนไปตามนโยบายที่กําหนดไว คณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัทจะรวมกันดําเนินการเพื่อหาทางแกไข
2. รายการทางการคาที่มีเงื่อนไขการคาทั่วไป จะตองเปนรายการทางการคาที่บริษัทฯ กระทําเปนปกติเพื่อประกอบกิจการหรือ
เป น รายการทางการค า ซึ่ ง ธุ ร กิ จ โดยทั่ ว ไปมี ลั ก ษณะเดี ย วกั บ บริ ษั ท ฯ กระทํ า เพื่ อ สนั บ สนุ น รายการธุ ร กิ จ ปกติ ข องบริ ษั ท ฯ
โดยรายการดังกลาวจะตองเปนรายการที่มีเงื่อนไขการคาที่มีราคาและเงื่อนไขที่เปนธรรมและไมกอใหเกิดการถายเททาง
ผลประโยชนซึ่งรวมถึงเงื่อนไขการคาที่มีราคาและเงื่อนไข ดังนี้
– ราคาและเงื่อนไขที่บริษัทฯ ไดรับหรือใหกับบุคคลทั่วไป
– ราคาและเงื่อนไขที่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันใหกับบุคคลทั่วไป
– ราคาและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แสดงไดวาเปนราคาและเงื่อนไขที่ผูประกอบธุรกิจในลักษณะทํานองเดียวกันใหกับบุคคลทั่วไป
3. หากมีการเขาทํารายการระหวางกันที่เปนธุรกรรมอื่น บริษัทฯ จะตองเสนอใหคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาและใหความเห็น
กอนนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป ในกรณีที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบไมมีความชํานาญในการพิจารณารายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้นบริษัทฯ จะจัดใหมีผูเชี่ยวชาญอิสระ หรือผูสอบบัญชี
เปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับรายการระหวางกันดังกลาว เพื่อนําไปใชประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ ตรวจสอบ และ/หรือ
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผูถือหุน แลวแตกรณี เพื่อใหมีความมั่นใจวาการเขาทํารายการ ดังกลาวจะไมเปนการ
โยกยายหรือถายเทผลประโยชนระหวางบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนแตเปนการทํารายการที่บริษัทฯ
ไดคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของผูถือหุนทุกราย
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นโยบายการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดนโยบายการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล คณะกรรมการบริษัทและ
ผูบริหารมีหนาที่และความรับผิดชอบโดยตรงในการจัดใหมีและรักษาไวซึ่งระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งดําเนินการทบทวนความมี
ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในอยางสม่ําเสมอเพื่อปกปองเงินลงทุนของผูถือหุนและทรัพยสินของบริษัทฯ การควบคุม
ภายในจะครอบคลุมถึง การควบคุมทางการเงิน การดําเนินงาน การกํากับดูแลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวของ และการบริหารความเสี่ยง เพื่อชวยใหบริษัทฯ มีความมั่นใจที่จะบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไวในเรื่องของระบบ
ขอมูลและรายงานทางการเงินที่มีความถูกตองเชื่อถือได และเพื่อใหบรรลุการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลเกี่ยวกับรายงานทาง
การเงินดังกลาว
ทั้ ง นี้ บริ ษั ท ฯ ได แ ต ง ตั้ ง ผู  ต รวจสอบภายในซึ่ ง เป น บุ ค คลภายนอกที่ มี ค วามอิ ส ระในการปฏิ บั ติ ห น า ที่ โดยขึ้ น ตรงกั บ
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรับผิดชอบการตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ใหมีประสิทธิภาพ โดยกําหนดใหผูตรวจสอบภายใน
รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการทบทวนความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบควบคุมภายในอยางนอย
ป ละ 1 ครั้ง และเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อใหความเห็นเรื่องความเพียงพอของระบบควบคุมภายในไวในรายงาน ประ
จําป และแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1 One-Report)
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นโยบายการแจงเบาะแสและขอรองเรียน
บริษัทฯ เปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสียสอบถามรายละเอียด เสนอแนะ แจงเบาะแส หรือขอรองเรียนการกระทําผิดทางกฎหมาย
ความถูกตองของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพรอง หรือการผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ผานกรรมการอิสระ
หรือกรรมการตรวจสอบ เพื่อเปนอีกหนึ่งชองทางที่ชวยใหบริษัทฯ รับทราบขอมูลไดรวดเร็วยิ่งขึ้นและสามารถแกไขปญหาไดอยาง
ทันทวงที โดยบริษัทฯ ไดกําหนดขอบเขตการแจงเบาะแส ชองทางการแจงเบาะแส และวิธีการดําเนินการ ดังนี้
1. ขอบเขตการแจงเบาะแส
1.1 การกระทําที่ผิดกฎหมาย การฝาฝน หรือการมีพฤติกรรมที่อาจจะสอถึงการทุจริตคอรรัปชั่น รวมถึง การไมปฏิบัติตาม
ระเบียบ ขอบังคับตางๆ
1.2 ความผิ ด ปกติ ข องรายงานทางการเงิ น ระบบการควบคุ ม ภายในที่ บ กพร อ ง และการจั ด ทํ า เอกสารที่ เ ป น เท็ จ เช น
การรายงานการใชทรัพยสินของบริษัท การเบิกและการอนุมัติคาใชจายที่ไมเหมาะสม เปนตน ซึ่งอาจสงผลกระทบตอ
ชื่อเสียงหรือเกิดความเสียหายแกบริษัท
1.3 การใชจายเงินหรือผลประโยชนตอบแทนอื่น ใหแกหนวยงานทางการหรือหนวยงานเอกชน เพื่อประโยชนหรือความสําเร็จ
ในทางธุรกิจ
2. ชองทางการแจงเบาะแส
หากพบเหตุการณที่พิจารณาไดวาเขาขายการกระทําและพฤติกรรมที่อาจจะสอถึงการทุจริตคอรรัปชั่น การกระทําผิดกฎหมาย
ความถูกตองของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพรอง หรือการผิดจรรยาบรรณธุรกิจ สามารถยื่นเรื่องแจงเบาะแส
หรือขอรองเรียนมาที่คณะกรรมการตรวจสอบ พรอมระบุขอมูลที่นาเชื่อถือและรายละเอียดอยางเพียงพอ โดยจะแสดงตัวตน (ระบุ
ชื่อผูแจงเบาะแส ที่อยู หมายเลขโทรศัพท โทรสาร E-mail และความสัมพันธกับบริษัทฯ) หรือไมแสดงตัวตนก็ได ผานชองทาง ดังนี้
1. อีเมล คณะกรรมการตรวจสอบ ที่ audit_committee@asiaprecision.com หรือ
2. อีเมล ฝายบริหาร ที่ management@asiaprecision.com หรือ
3. เว็บไซตของบริษทั (หัวขอ แจงเบาะแส) หรือ
4. โทรศัพท หมายเลข 038-468-300 ตอ เลขานุการบริษัท หรือ
5. โทรสาร หมายเลข 038-458-751
6. กลองรับแจงเบาะแส เรื่องรองเรียน (ตั้งอยูที่หองฝายบุคคล)
3. บุคคลที่สามารถแจงเรื่องรองเรียน
ผูมีสวนไดเสียทุกกลุมของบริษัท ไดแก ผูถือหุน ลูกคา คูแขงทางการคา เจาหนี้ ภาครัฐบาล ชุมชน สังคมผูบริหารและพนักงาน
ของบริษัท สามารถแจงเรื่องรองเรียนหรือใหขอมูลเบาะแสมายังบริษัทได เมื่อพบเห็น หรือทราบ หรือมีขอสงสัย หรือเหตุอันควรเชื่อ
โดยสุจริตวา หนวยงาน หรือพนักงานของบริษัทมีการกระทําที่ฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ การกํากับดูแล
กิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายระเบียบปฏิบัติ อันอาจจะกอใหเกิดความเสียหายตอบริษัท
4. มาตรการคุมครองและรักษาความลับของผูรองเรียน
เพื่อเปนการคุมครองสิทธิของผูรองเรียนและผูใหขอมูลที่กระทําโดยเจตนาสุจริต บริษัทจะปกปดชื่อ ที่อยู หรือขอมูลใดๆ
ที่สามารถระบุตัวผูรองเรียนหรือผูใหขอมูลได และเก็บรักษาขอมูลของผูรองเรียนและผูใหขอมูลไวเปนความลับ โดยจํากัดเฉพาะ
ผูรับผิดชอบในการดําเนินการตรวจสอบเรื่องรองเรียนเทานั้นที่จะเขาถึงขอมูลดังกลาวได
ทั้งนี้ ผูไดรับขอมูลจากการปฏิบัติหนาที่ที่เกี่ยวของกับเรื่องรองเรียน มีหนาที่เก็บรักษาขอมูล ขอรองเรียน และเอกสารหลักฐาน
ของผูรองเรียนและผูใหขอมูลไวเปนความลับ หามเปดเผยขอมูลแกบุคคลอื่นที่ไมมีหนาที่เกี่ยวของ เวนแตเปนการเปดเผยตามหนาที่ที่
กฎหมายกําหนด
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5. การดําเนินการเมื่อไดรับเรื่องรองเรียน
คณะกรรมการตรวจสอบจะเป น ผูพิ จ ารณาเรื่ อ งร อ งเรี ย นที่ ไ ดรั บ และแจ ง ให ห นว ยงานที่ เกี่ ย วข อ งดํ า เนิน การสอบสวน
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่ไดรับการรองเรียนและดําเนินการแกไขอยางเหมาะสม โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะติดตามผลความคืบหนา
เปนระยะ ซึ่งหนวยงานที่เกี่ยวของจะแจงผลการดําเนินงานภายในระยะเวลาที่เหมาะสมใหแกผูรองเรียนทราบ และคณะกรรมการ
ตรวจสอบจะรายงานใหคณะกรรมการธนาคารทราบเปนรายเดือน

นโยบายการเปดเผยขอมูล
คณะกรรมการตระหนักถึงความรับผิดชอบตอรายงานทางการเงินที่มีขอมูลถูกตอง ครบถวน เปนจริงและสมเหตุสมผลงบการเงิน
ของบริ ษั ท ฯ และบริ ษั ทย อ ยจั ด ทํ าขึ้ น ตามมาตรฐานการบัญ ชี ที่ รั บ รองทั่ ว ไป โดยเลื อ กใช นโยบายบั ญ ชีที่ เ หมาะสม การบั น ทึ ก
ขอมูลทางบัญชีมีความถูกตองครบถวน เพียงพอที่จะดํารงรักษาไวซึ่งทรัพยสิน และเพื่อใหทราบจุดออนเพื่อปองกันการทุจริตหรือ
การดําเนินการที่ผิดปกติอยางมีสาระสําคัญ โดยถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ รวมทั้งเปดเผยขอมูลที่สําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
คณะกรรมการไดแตงตั้งกรรมการตรวจสอบ เพื่อสอบทานรายงานทางการเงิน ใหมีความถูกตอง ครบถวนและเชื่อถือได รวมถึง
การเปดเผยขอมูลใหถูกตอง ชัดเจน โปรงใสและทันเวลาตามขอกําหนดของการเปนบริษัทจดทะเบียน สอบทานระบบ ควบคุมภายใน
เพื่ อ ให มี ร ะบบควบคุ ม ภายในที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ รวมถึ ง การพิ จ ารณาปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายและระเบี ย บของบริ ษั ท ฯ นอกจากนี้
คณะกรรมการยังมีการสอบทานพิจารณารายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่มีความขัดแยงทางผลประโยชนถึงความ เหมาะสมและ
สมเหตุสมผล กอนที่จะนําเสนอใหกับทางคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติตอไป
นอกจากนี้ บริษัทฯ จะเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับกรรมการแตละทาน ตลอดจนบทบาทและหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท และ
คณะกรรมการชุดยอย รวมถึงคาตอบแทนของกรรมการและผูบริหารระดับสูง ในรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1 One-Report)
1. ผูมีอํานาจในการเปดเผยขอมูล
1.1 ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผูจัดการ ผูบริห ารสูงสุด ที่รับผิดชอบในสายงานบัญชีแ ละการเงิ น หรือ ผู ที่ไดรั บ
มอบหมายใหทําหนาที่ Investor Relations สามารถพิจารณาและตัดสินใจเกี่ยวกับเนื้อหาของขอมูลที่สําคัญ เพื่อการ
พิจารณาเปดเผย โดยจะชี้แจงขอมูลดวยตนเอง หรืออาจมอบหมายใหผูที่เกี่ยวของเปนผูชี้แจงก็ได
1.2 ผูที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่ Investor Relations มีอํานาจในเผยแพรขอมูลที่มีนัยสําคัญของบริษัท ตอบขอซักถาม
ของผูถือหุน นักลงทุน และนักวิเคราะหหลักทรัพย
2. ขอละเวน และการแกไขขอผิดพลาดในการเปดเผยขอมูล
2.1 หามเปดเผยขอมูลที่เปนความลับทางธุรกิจ หรือขอมูลที่หากเปดเผยแลวอาจทําใหเสียประโยชน และความสามารถใน
การแขงขัน หรือขอมูลที่ยังไมมีผลสรุป หรืออยูระหวางการเจรจา ซึ่งมีความไมแนนอน
2.2 ไมเปดเผยขอมูลที่มีลักษณะเปนการคาดคะเนเกินจริง หรือในเชิงสงเสริมที่เกินความจําเปนโดยไมมีเหตุผลสนับสนุน
โดยควรละเวนการใชถอยคํา หรือรูปแบบที่ไมเหมาะสม หรือที่อาจทําใหเขาใจผิดตอราคาหลักทรัพยของบริษัท
2.3 ในกรณีที่มีการเปดเผยขอมูลไมถูกตอง ผิดพลาด คลาดเคลื่อนจากขอเท็จจริง หรือมีการตีความ หรือแปลความหมาย
ไมถูกตองอยางมีนัยสําคัญ ใหกรรมการผูจัดการใหญ รองกรรมการผูจัดการใหญ และผูบริหารสูงสุดที่รับผิดชอบในสาย
งานบัญชีและการเงิน หรือผูที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่ Investor Relations มีอํานาจชี้แจงขอเท็จจริง เพื่อใหเกิดความ
เขาใจที่ถูกตองโดยทันที
3. การดําเนินการกรณีขอมูลรั่วไหล หรือขาวลือ
เมื่อมีเหตุการณท่ีมีนัยสําคัญ ขาวคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับบริษัท หรือมีการอางอิงขอมูลที่ไมถูกตอง หรือขอมูลสําคัญรั่วไหลไปสู
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บุคคลอื่น หรือถูกเปดเผยกอนเวลาอันควร และอาจกอใหเกิดขาวลือ ที่มีผลกระทบตอราคาหลักทรัพย และ/หรือ การดําเนินงานของ
บริษัทฯ ไมวาทางบวกหรือทางลบ ใหกรรมการผูจัดการใหญ รองกรรมการผูจัดการใหญ และผูบริหารสูงสุดที่รับผิดชอบใน สายงาน
บัญชีและการเงิน หรือ ผูที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่ Investor Relations รับผิดชอบในการชี้แจงขอมูลสําคัญ และ ขอเท็จจริงที่
ควรตองแจง ผานตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และชองทางการเปดเผยตางๆ เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ถูกตอง โดยทันที
4. ชวงเวลากอนจัดสงงบการเงิน (Quiet Period)
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะหลีกเลี่ยงการใหขอมูลเกี่ยวกับผลการดําเนินงานที่มีผลกระทบตอราคาหุน หรือ เปนประโยชนตอผูหนึ่งผู
ใดโดยเฉพาะ ในชวงเวลา 10 วัน กอนจัดสงงบการเงินและแจงผลประกอบการอยางเปนทางการผานระบบการจัดสงขาวของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปนที่เรียบรอยแลว เวนแตในกรณีที่มีประเด็นหรือเหตุการณที่ทําใหผลประกอบการของ บริษัทฯ
ถูกคาดการณคาดเคลื่อนอยางมีนัยสําคัญจนสงผลใหผูที่นําขอมูลไปใชเกิดความเขาใจผิดได บริษัทฯ จะดําเนินการเปดเผย สารสนเทศ
ตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมถึง ไมมีการนัดพบปะใหขอมูล จัดประชุมกลุม หรือตอบขอซักถามใดๆ ที่เกี่ยวของกับ
ผลประกอบการ ใหแกผูถือหุน นักลงทุน นักวิเคราะหหลักทรัพย และสื่อมวลชน และใหถือปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลการใช
ขอมูลภายในที่บริษัทกําหนดดวย
5. จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ
ในการปฏิบัติหนาที่นักลงทุนสัมพันธ บริษัทฯ ไดกําหนดแนวทางและหลักการพื้นฐานในการปฏิบัติงานเพื่อใหนักลงทุนสัมพันธ
สามารถใหขอมูลและปฏิบัติอยางเทาเทียมและเปนธรรมตอผูมสวนไดเสีย ดังนี้
5.1 นักลงทุนสัมพันธตองเปดเผยขอมูลที่สําคัญและจําเปน ตอการตัดสินใจลงทุน อยางถูกตอง เพียงพอ และทันเวลา
5.2 นักลงทุนสัมพันธตองไมใชขอมูลภายใน เพื่อประโยชนสวนตนและผูอื่น
5.3 นักลงทุนสัมพันธตองเปดเผยขอมูลอยางเทาเทียมและ เปนธรรม โดยเปดโอกาสใหบุคคลที่เกี่ยวของทุกกลุม สามารถ
เขาถึงและสอบถามขอมูลได
5.4 นักลงทุนสัมพันธตองปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต ในวิชาชีพ บนพื้นฐานของหลักการของความเทาเทียมกัน ไมมี
การเลือกปฏิบัติบนอามิสสินจางใดๆ ที่เปนเหตุจูงใจ สวนบุคคลและเอื้อประโยชนสวนตนมากกวาผลประโยชน ของบริษัท
และผูมีสวนไดเสียที่เกี่ยวของ
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นโยบายการรักษาความปลอดภัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริษัทฯกําหนดโยบายการรักษาความปลอดภัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใหทุกคนในองคกรตระหนักถึงความสําคัญของ
การรัก ษาความปลอดภัย ด า นเทคโนโลยีส ารสนเทศ รวมทั้งได ท ราบถึง หน า ที่ ความรับ ผิด ชอบ และแนวทางปฏิบัติต า งๆที่
เกี่ยวของ กับการรักษาความปลอดภัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยนโยบายดังกลาวจะตองครอบคลุมดานที่เกียวของกับ ขอมูล
สารสนเทศของบริษัทฯ (Information Asset) ซึงตองไดรับการปฏิบัติอยางเหมาะสมและสอดคลองกับเปาหมายหลักขององคกร
เปนไปตามหลักสากล ซึ่งประกอบดวย การรักษาความลับของขอมูล (Confidentiality) การแบงแยกหนาที่ (Segregation of
Duties) การควบคุมการเขาออกศูนยคอมพิวเตอรและการปองกันความเสียหาย (Physical Security) การรักษาความปลอดภัย
ขอมูล ระบบคอมพิวเตอร และระบบเครือขาย (Information and Network Security) การควบคุมการพัฒนา การแกไขหรือ
เปลียนแปลงระบบงานคอมพิวเตอร (Change Management) การสํารองขอมูลและระบบงานคอมพิวเตอรและการเตรียมพรอม
กรณีฉุกเฉิน (Back up and IT Continuity Plan) การควบคุมการปฏิบัติงานประจําดานคอมพิวเตอร (Computer Operation)
และการควบคุมการใชบริการดานงานเทคโนโลยีสารสนเทศจากผูใหบริการรายอื่น (IT Outsourcing) โดยบริษัทฯจะยึดหลักปฏิบัติ
ที่สําคัญ ดังนี้
• ประกาศนโยบายและชี้แจงแนวทางปฏิบัติใหผูเกี่ยวของทุกคนรับทราบ
• ลงทุนด านความปลอดภยของขอมูล ในสัด ส วนที่เ หมาะสมเปนไปตามมาตรฐานสากลและบริบทการประกอบธุร กิจ
ของบริษัท
•
•
•
•
•

ยึดหลักความคุมคาในการลงทุนโดยเทียบจากความเสยงที่ยอมรับได (Risk Appetite)
ทุกคนในองคกรมีสวนรับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
นําระเบียบปฏิบัติงานดานสารสนเทศที่มีอยูแลวมาใชงานหรือประยุกตใชใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมขององคกร
พัฒนาระเบียบปฏิบัติงาน แนวทางปฏิบัติที่สามารถนําไปปฏิบัติและบังคับใชได
กําหนดขอบเขตที่เกี่ยวของหรือใหมีผลบังคับใชเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยดานเทคโนโลยสารสนเทศอยางชัดเจน

การใชและการดูแลรักษา ขอมูลอิเล็กทรอนิกส
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสหรือเทคโนโลยีสารสนเทศตางๆ ถือวาเปนสินทรัพย ที่มีคาของบริษัท มีไวเพื่อประสิทธิภาพในการ
ดําเนินธุรกิจ พนักงานตองใชงานและปฏบัติตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติงานการใช เทคโนโลยีสารสนเทศที่ไดกําหนดไว รวมทั้งการ
ปกปองดูแลไมใหถูกลวงละเมิดหรือเผยแพรโดยไมไดรับอนุญาตโดยมีแนวทางการปฏิบัติดังตอไปนี้
1. การใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ขอมูลอิเล็กทรอนิกส หรือเทคโนโลยี เพื่อประโยชนของบริษัทเทานั้น
2. การใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ขอมูลอิเล็กทรอนิกส หรือเทคโนโลยี ตองไมเปนการฝาฝนกฎหมาย
3. หามใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ขอมูลอิเล็กทรอนิกส หรือเทคโนโลยีเพื่อประโยชนทางธุรกิจสวนตัว หรือเพื่อประโยชน
อื่นๆ ที่เกี่ยวกับทางการเมือง
4. หามใช อุปกรณอิเล็กทรอนิกส ขอมูลอิเล็กทรอนิกส หรือเทคโนโลยี เพื่อเขาไปในเว็บไซตท่ีไมเหมาะสมผิดศีลธรรม
หรือเว็บไซตที่ไมเปนที่รูจัก ซึ่งนาสงสัยในความปลอดภัย
5. ปกปองดูแลรักษา อุปกรณอิเล็กทรอนิกส ขอมูลอิเล็กทรอนิกส หรือเทคโนโลยี จากการใชงานโดยไมไดรับอนุญาต
6. เก็บรักษา และไมยินยอมใหผูอื่นใชรหัสผานสําหรับเขาใชงานในระบบสารสนเทศตางๆ ของบริษัท
7. ใชขอมูลอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางเต็มที่
8. บริษัท มีสิทธิการตรวจสอบ อุปกรณอิเล็คทรอนิกส ขอมูลอิเล็กทรอนิกส หรือเทคโนโลยี สารสนเทศตางๆ เชน
การรับสงขอมูล การเก็บรักษาขอมูล โดยไมจําเปนตองไดรับอนุญาต
จรรยาบรรณทางธุรกิจ
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นโยบายการบริหารงานในบริษัทยอยและบริษัทรวม
คณะกรรมการบริษัทมีขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบในการกํากับดูแลโครงสรางการบริหารงาน และการดําเนินธุรกิจของ
บริษัทรวมถึงการบริหารงานในบริษัทยอยหรือบริษัทรวมใหสอดคลองกับแผนการดําเนินธุรกิจ เปาหมาย และกลยุทธ ของบริษัทฯ
ตามมติ ข องผู ถื อ หุ น โดยสุจ ริ ต ภายใตก ฎหมาย วั ต ถุป ระสงค และขอ บั งคั บ ของบริ ษั ท ตลอดจนกํ า กับ ดู แ ลบริ ษัท บริ ษั ทย อ ย
บริษัทรวมใหปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยสรุป
การดําเนินการดังกลาวตามประเด็นสําคัญดังตอไปนี้
1. โครงสรางการบริหารจัดการบริษัทยอยและบริษัทรวม
1.1 แตงตั้งตัวแทนเขาไปดํารงตําแหนงเปนกรรมการ หรือผูบริหารในบริษัทยอยและบริษัทรวม เพื่อดูแลการบริหารงาน
ของบริษทั นั้นใหเปนไปตามนโยบายของบริษัทอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
1.2 ติดตามดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอย หรือบริษัทรวมที่ไดลงทุนอยางสม่ําเสมอ รวมทั้งมีการกําหนดทิศทางให
บุคคลที่บริษัทแตงตั้งใหเปนกรรมการหรือผูบริหารในบริษัทดังกลาวถือปฏิบัติ
1.3 ควบคุม ดูแลการดําเนินธุร กิจของบริษัทย อย และบริษัทร วม ใหเ ปนไปตามนโยบายทางธุร กิจ เปาหมาย แผนการ
ดําเนินงาน กลยุทธ และงบประมาณ ตามที่มีการพิจารณาอนุมัติไว
1.4 พิจ ารณาโครงสร างองคก ร และการบริห ารจั ดการของบริ ษัท ยอ ยและบริษั ทรว ม ให มีป ระสิ ทธิ ภาพ และเอื้ อต อ
สภาพ การดําเนินธุรกิจ
1.5 พิจารณาอนุมัติการใชจายเงินเพื่อการลงทุน หรือการดําเนินงานตางๆ การทํารายการการไดมา หรือจําหนายไปซึ่ง
ทรัพยสิน การกูยืมหรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน การใหกูยืมเงิน การเพิ่มทุน การลดทุน การเลิกบริษัท ที่มี
ผลตอการดําเนินธุรกิจอยางมีนัยสําคัญของบริษัทยอย และบริษัทรวม
1.6 พิจารณามอบหมายอํานาจหนาที่ใหแก
- คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาสอบทานความถู กต องเชื่อถือไดของรายงานทางการเงิ น สอบทานระบบ
การ ควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การทํารายการเกี่ยวโยงกัน การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ขอบังคับ ที่เกี่ยวของ รวมถึงการกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง พิจารณากลั่นกรองนโยบายและแนวทางบริหารความเสี่ยงของบริษัทยอยและ
บริษัทรวม
- คณะกรรมการบริหารผานทางฝายจัดการใหมีหนาที่รายงานผลการดําเนินงานจากบริษทั ยอย และบริษัทรวม และ
มีการพิจารณาผลการดําเนินงานเปนประจําทุกไตรมาส รวมถึงบริษัทยอยตองรายงานแผนการประกอบธุรกิจ
โครงการลงทุ น การเขารวมลงทุ นกับ ผูป ระกอบการรายอื่น ตอ บริษัท ซึ่งถื อเปนสวนหนึ่งของรายงานผลการ
ดําเนินงาน พรอมทั้งบริษัทยอยตองนําสงขอมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานใหกับบริษัทเมื่อไดรับ
การรองขอตามความเหมาะสม ในกรณีที่บริษัทตรวจพบประเด็นที่มีนัยสําคัญ อาจแจงใหบริษัทยอยชี้แจง และ
นําสงเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาของบริษัท
1.7 พัฒ นาการบร ิห ารจ ัด การบริษ ัท ย อ ย และบร ิษัท ร ว มให มีร ะบบการก ํา ก ับ ด ูแ ลกิจ การ การควบคุม ภายในและ
การบริหารความเสี่ยงที่ดี
2. ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผูบริหารในบริษัทยอยและบริษัทรวม
2.1 ติดตามการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวมอยางใกลชิด เพื่อใหสอดคลองเปนไปตามเปาหมายที่บริษัทฯ
กําหนดไว
2.2 ปฏิบัติหนาที่ตามแตท่ีคณะกรรมการของบริษัทยอยและบริษัทรวม และ/หรือที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทยอยหรือ
บริษัทรวมกําหนด
จรรยาบรรณทางธุรกิจ
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2.3 พิจารณาและออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทยอยและบริษัทรวมในเรืองที่เกียวกับการดําเนินงาน
ทั่วไปตามธุรกิจปกติของบริษัทยอยและบริษัทรวม ตามแตที่กรรมการและผูบริหารของบริษัทยอยและบริษัทรวม
จะเห็นสมควร เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัท ยกเวนการพิจารณาและออกเสียงในเรื่อง
ดังตอไปนี้ จะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท กลาวคือ
2.3.1 การทํารายการของบริษัทยอย ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศการไดมาและจําหนายไป
2.3.2 การทํารายการซึ่งอาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทยอยไดแก
• การขายหรือโอนกิจการของบริษัทยอยทั้งหมดหรือบางสวนที่เปนสาระสําคัญใหแกบุคคลอื่น
• การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเปนของบริษัทยอย
• การเลิกกิจการของบริษัทยอย
• การโอนหรือสละสิทธิประโยชน สิทธิเรียกรองที่เปนสาระสําคัญตอความเสียหายของบริษัทยอย
• การกูยืมเงิน การใหกูยืมเงิน การค้ําประกัน การกอภาระผูกพัน หรือการใหความชวยเหลือทางการเงิน
ใหแกบริษัทอื่นที่มีผลตอฐานะการเงินของบริษัทยอยอยางมีนัยสําคัญ
• การแกไขขอบังคับของบริษัทยอย
• การเพิ ่ม ทุน การจัด สรรหุ น เพิ ่ม ทุน และการลดทุน จดทะเบีย นของบริษ ัท ย อ ยตลอดจนการ
ดําเนินการอื่นใดที่เปนผลใหสัดสวนการถือหุนทั้งทางตรงและทางออมของบริษัทในบริษัทยอยไมวาใดๆ
ลดลงตั้งแตรอยละ 10 ของทุนชําระแลวของบริษัทยอยนั้น หรือลดลงจนถือหุนนอยกวา รอยละ 50 ของ
ทุนชําระแลวของบริษัทยอยนั้น
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นโยบายการดํารงตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่นของกรรมการบริษัท
ดวยคณะกรรมการบริษัทในฐานะผูนําองคกรที่สรางคุณคาใหแกกิจการอยางยั่งยืน โดยใหความสําคัญในการปฏิบัติหนาที่อยางมี
ประสิทธภาพและประสิทธิผล จึงไดกําหนดจํานวนบริษัทที่กรรมการแตละคนจะไปดํารงตําแหนงใหเหมาะสมเพื่อใหคณะกรรมการ
สามารถปฏิบัติหนาที่ในฐานะกรรมการของบริษัทฯไดอยางเต็มที่ ดังนี้
กรณีดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นของกรรมการบริษัท
1) กรรมการบริษัท (ยกเวนกรรมการที่เปนผูบริหาร) โดยแตละทานดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นไดไมเกิน
5 แหง โดยไมมีขอยกเวน
2) กรรมการที่เปนผูบริหารจะดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นไดไมเกิน 5 แหง
3) กรณีกรรมการบริษัทมีการไปดํารงตําแหนงเปนกรรมการหรือผูบริหารในบริษัทอื่น/กิจการอื่นทีไ มใชบริษัทจดทะเบียน
ใหแจงคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ
กรณีดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่นของประธานกรรมการบริหาร
1) ประธานกรรมการบริหารสามารถไปดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่นได แตไมควรเปนบริษัทที่กอใหเกิดความขัดแยงทาง
ผลประโยชนกับบริษัทฯไมวาทางตรงหรือทางออม และกระทบตอหนาที่ความรับผิดชอบที่ปฎิบัติอยูในทุกตําแหนง
2) กรณีประธานกรรมการบริหารมีการไปดํารงตําแหนงเปนกรรมการหรือผูบริหารในบริษัทอื่น/กิจการอื่นใหแจง คณะกรรมการ
บริษัทเพื่อทราบ

นโยบายคาตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน
บริษัทฯ มีนโยบายคาตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน โดยจายผลตอบแทนใหแกพนักงาน ดังนี้
1. คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน
ในรูปแบบเงินเดือน โบนัส ผลตอบแทนตามผลการดําเนินงาน (Incentive) คาลวงเวลาเบี้ยขยัน คาเบี้ยเลี้ยงใน
การปฏิบั ติงานนอกสถานที่ และคา น้ํามั นรถเหมาจายรายเดื อน โดยคํานึ งถึง ความเหมาะสม ความเป นธรรม ความรู 
ความสามารถ รวมถึ ง ผลการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานแต ล ะคน และสอดคล อ งกั บ ค า เฉลี่ ย อุ ต สาหกรรมเดี ย วกั น ซึ่ ง
คาตอบแทนพนักงานจะตองเหมาะสมกับการขยายตัวทางธุรกิจ
2. คาตอบแทนที่อื่น
พนัก งานสามารถเข าร ว มกองทุน สํา รองเลี้ยงชีพ ทีบ ริษัท ฯ จัด ตั้งขึ้น โดยบริษัท ฯจะสมทบเงิน ร อ ยละ 2 ของ
เงินเดือน พนักงานเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และพนักงานจายเงินสะสมเขากองทุนในอัตรารอยละ 2-15 ของเงินเดือน
พนักงาน แตละราย กองทุนสํารองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมบัวหลวง จํากัด
นอกจากนี้ บริษัทฯ ตระหนักถึงการเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่ดีและชวยลดภาระใหแกพนักงาน โดยจัดใหมีสวัสดิการ
อื่นๆ ให แ ก พ นัก งานตามที่ก ฎหมายกํา หนดและจัด ใหมีส วัส ดิก ารอื่นๆเพิ่ม เติม เช น กองทุน ประกันสัง คม การตรวจ
สุขภาพ พนักงานประจําป สวัส ดิการเงินชวยเหลือกรณีพนักงานสมรส เงินชวยเหลืองานศพ กรณีบิด าหรือมารดาของ
พนักงาน เสียชีวิต ประกันอุบัติเหต เปนตน
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นโยบายการจายเงินปนผล
บริษัทฯ มีนโยบายจายเงินปนผลไมนอยกวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคล
เงินสํารองตามกฎหมาย และเงินสํารองตางๆ ทั้งหมด อยางไรก็ตาม บริษัทฯ อาจกําหนดใหการจายเงินปนผลมีอัตราที่แตกตางจากที่
กําหนดขางตนได โดยขึ้นอยูกับความจําเปนในการใชเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคลอง การขยายธุรกิจ
การลงทุนเพิ่มเติม และปจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวของในการบริหารงานของบริษัทฯ สวนนโยบายการจายเงินปนผลของ บริษัทยอยจะพิจารณา
จากภาวะเศรษฐกิจและผลการดําเนินงานเปนหลัก
ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติใหจายเงินปนผลจะตองนําเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน เวนแต เปนการ
จายปนผลระหวางกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอํานาจอนุมัติใหจายเงินปนผลระหวางกาลได และจะดําเนินการรายงานใหท่ีประชุม
ผูถือหุนรับทราบในการประชุมตอไป

นโยบายความรับผิดชอบตอผูบริโภค
บริษัทมีความมุงมั่นในการสรางความพึงพอใจ และความมั่นใจใหกับลูกคา เอาใจใสและรับผิดชอบตอลูกคา ในดานการผลิต
สินคา ที่มีคุ ณภาพ ความปลอดภัยในระดับราคาที่ เหมาะสม และเป นไปตามมาตรฐานที่กํา หนดไว โดยใชเ ทคโนโลยีที่ทั นสมั ย
นอกจากนั้นบริษัทยังไดยกระดับมาตรฐานใหสูงขึ้นอยางตอเนื่องและจริงจัง เพื่อใหลูกคาไดเกิดความพึงพอใจสูงสุด รักษาสัมพันธภาพ
ที่ดี และยั่งยืนกับลูกคาอยางจริงจัง และสม่ําเสมอ รวมถึงไมนําขอมูลของลูกคามาใชเพื่อประโยชนของบริษัท และผูที่เกี่ยวของ
ทั้งนี้บริษัทไดกําหนดแนวทางปฏิบัติไวดังตอไปนี้
• สนองความตองการของลูกคาดวยสินคาหรือบริการที่ดีมีคุณภาพ ตามมาตรฐานที่กําหนดไว และมีความปลอดภัย
• เปดเผยขาวสารขอมูลของสินคาและบริการอยางถูกตองครบถวน
• ไมดําเนินการใดๆ ที่ทําใหเกิดความคลุมเครือ หรือบิดเบือนขอมูลเกี่ยวกับสินคาและบริการ ไมโฆษณาเกินจริง หรือ
ละไวไมกลาวถึงขอมูลอันสําคัญซึ่งนําไปสูความเขาใจผิด
• ทําการวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางนวัตกรรมของสินคาและบริการอยางตอเนือ่ ง
• ใหความสําคัญกับกระบวนการและกิจกรรมที่กอใหเกิดประโยชนแกสังคมชุมชนและสิ่งแวดลอม เพื่อนําไปสูการบริโภค
ที่ยั่งยืน
• เปดโอกาสใหลูกคาสามารถรองเรียนไดทางเว็บไซตของบริษัทฯ
• ใหเกียรติลูกคา และติดตอกับลูกคาดวยความสุภาพทั้งตอหนา และลับหลัง
• ตั้งมั่นอยูในความซื่อสัตย สุจริต และเที่ยงธรรมตอลูกคา
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จรรยาบรรณของประธานกรรมการและกรรมการบริหาร
บริษัทฯ มุงหวังใหประธานกรรมการ กรรมการบริหาร และที่ปรึกษาปฏิบัติหนาที่ในกรอบจริยธรรมที่สูงสุด และตองดํารงตนหรือ
ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต ระมัดระวัง และรอบคอบ เพื่อประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ และผูที่เกี่ยวของทุกฝาย ตลอดจน
เปนแบบอยางในการประพฤติปฏิบัติที่ดีใหแกพนักงานโดยทั่วไปดวย ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดกําหนดขอพึงปฏิบัติสําหรับประธานกรรมการ
กรรมการบริหาร และที่ปรึกษาไว ดังนี้
1. ปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย รวมทั้งหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
2. ปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความสามารถเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯรวมถึงการเขาประชุมทุกครั้ง ยกเวนกรณีที่มีเหตุจําเปน
3. ปฏิบัติหนาที่ดวยความเปนกลาง โดยในการประชุม หากกรรมการ อนุกรรมการ ผูบริหารหรือที่ปรึกษามีสวนไดเสียในเรื่องที่จะ
พิจารณา กรรมการ อนุกรรมการ ผูบริหารหรือที่ปรึกษาทานนั้นตองออกจากการประชุมและงดการมีสวนรวมใดๆ ในการ พิจารณา
ตัดสินใจในเรื่องดังกลาว
4. ตองปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฏหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุน
5. ตองบริหารเพื่อผลประโยชนของบริษัท ผูถือหุน และผูมีสวนไดสวนเสียอื่นๆ และรักษาภาพลักษณของบริษัท
6. ตองบริหารงานดวยความซื่อสัตยสุจริตโดยไมฝกใฝการเมือง และวางตัวเปนกลางอยางเครงครัดเพื่อผลประโยชน ของบริษัท
7. ตองมีบทบาทสําคัญในการควบคุม และตัดสินใจเรื่องนโยบายรวมถึงการแตงตั้งผูบริหารเพื่อจัดการงานของบริษัท ซึ่งตางฝายตางก็มี
ความรับผิดชอบตามหนาที่ตอกันและกันในการดําเนินงานตาม วัตถุประสงค และขอบังคับบริษัท โดยใหการสนับสนุน อยางเต็มที่
เปนธรรม และมีการปรับปรุงพัฒนาอยูเสมอ
8. ตองไมมีสวนไดเสียในกิจการที่ดําเนินธุรกิจเกี่ยวของกับบริษัท หรือในกิจการที่มีลักษณะเปนการแขงขันกับบริษัททั้งนี้ไมวาโดยตรง
หรือโดยทางออม
9.ตองพึงบริหารงานโดยหลีกเลี่ยงความขัดแยงทางผลประโยชนสวนตนตอผลประโยชนของบริษัท เพื่อใหการบริหารงานเปนไป
อยางเต็มที่ และมีประสิทธิภาพ ผลประโยชนขางตนรวมถึง
- ไมหาผลประโยชนสวนตัวจากการเปนกรรมการ
- ไมใชความลับของบริษัทในทางที่ผิด
- ไมเปนกรรมการในบริษัทที่เปนคูแขงขันของบริษัท
- ไมมีผลประโยชนในการทําสัญญาของบริษัท
- ตองบริหารงานดวยความระมัดระวังและไมสรางขอผูกมัดที่อาจขัดแยงกับหนาที่ของตนในภายหลัง
10.ตองไมเปนผูประกอบการ หรือเปนผูถือหุนสําคัญ หรือมีบุคคลในครอบครัวเปนกรรมการ หรือเปนผูถือหุนสําคัญในกิจการ หรือ
ธุรกิจการคาใดอันมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขัน หรือทําธุรกิจกับบริษัท ไมวากระทําเพื่อประโยชนของตนหรือของผูอื่น
11.ตองไมกระทําการใดอันมีลักษณะเปนการเขาไปบริหารหรือจัดการใดๆ ในลักษณะที่มีผลบั่นทอนผลประโยชนของบริษัท หรือ
เอื้อประโยชนใหบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดๆ ไมวาจะทําเพื่อประโยชนของตนเองหรือของผูอื่น
12.ตองมุงมั่นที่จะปองกัน และขจัดการกระทําทุจริตทุกประเภท โดยถือเปนเรื่องที่ตองดําเนินการอยางรวดเร็วชัดเจนและเด็ดขาด
เพื่อสรางคานิยม และภาพลักษณที่ดีของบริษัท โดยตองปฏิบัติใหเปนไปตามนโยบายการตอตานการทุจริต
13.สงเสริมปฏิบัติตน ใหเปนแบบอยางที่ดีในการปฏิบัติตนตามนโยบายการตอตานการทุจริต
14.สงเสริมใหมีการปฏิบัติตามนโยบายการตอตานการทุจริต
15.ตองมีความเปนอิสระทั้งในดานการตัดสินใจ และการกระทําที่อยูบนพื้นฐานของความถูกตอง
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16. ตองพึงบริหารงานดวยพื้นฐานของการดูแลพนักงาน ตามมาตรฐานแรงงานการปฏิบัติดานแรงงาน รวมถึงการดูแลดาน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน ของบริษัท และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตอ ชุมชน สังคม
และสิ่งแวดลอม
17. ตองบริหารงานโดยคํานึงถึง การมีสวนรวมทั้งภายในและภายนอกบริษัทโดยยอมรับในขอเสนอแนะ ความคิดเห็น ตางๆที่เกี่ยวของ
กับการบริหารจัดการ รวมถึงการเขาไปมีสวนรวมกับชุมชนในเรื่องที่เปนผลกระทบจากการดําเนินธุรกิจของบริษัท
18. รักษาขอมูลที่เปนความลับของบริษัทฯ ไมใหรั่วไหลไปยังบุคคลที่ไมเกี่ยวของ ซึ่งอาจจะกอใหเกิดความเสียหายแกบริษัทฯ หรือ
ผู มีสวนไดเสีย ยกเวนกรณีที่เปนไปตามกฎหมาย
19. กําหนดใหกรรมการ ผูบริหาร และผูมีอํานาจในการจัดการจัดทํารายงานการมีสวนไดเสียของตนเองและบุคคลที่เกี่ยวของสงให
เลขานุการบริษัทในคราวแรก และรายงานเมื่อมีการเปลี่ยนขอมูลการมีสวนไดเสียทุกครั้ง
20. ในการไดมาจําหนายไปซึ่งหลักทรัพยจดทะเบียนของกรรมการ คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะใหปฏิบัติตามประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย วาดวยขอพึงปฏิบัติและขอหามของกรรมการเกี่ยวกับการไดมาหรือจําหนายไป
ซึ่งหลักทรัพยจดทะเบียน และรายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการ
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จรรยาบรรณของผูบริหาร
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริตเปนธรรมเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทลูกคา ผูถือหุน และพนักงาน
ยึดถือการปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบขอบังคับของบริษัท โดยเครงครัด
เปดเผยสถานะภาพที่เปนจริงของบริษัทตอกรรมการ และผูถือหุนโดยครบถวนและทันเวลา
ไมแสวงหาผลประโยชนใหตนเองและผูที่เกี่ยวของจากตําแหนงหนาที่ และขอมูลอันเปนความลับของบริษัท
ไมเปดเผยขอมูลอันเปนความลับของบริษัท
ในกรณีที่จะใหขอมูลขาวสาร หรือใหสัมภาษณตอสื่อมวลชน หรือตอสาธารณชน จะตองไดรับมอบหมายจากบริษัท
ไมประกอบธุรกิจแขงขันกับบริษัท
การทํารายการระหวางกันจะตองพิจารณาอนุมัติรายการ โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัท และไมผิดกฎหมาย
ไมดําเนินการใดๆ ที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท
ประพฤติตนอยูในกรอบศีลธรรมประเพณีอันดีงาม
อุทิศตน ความรู และความสามารถเพื่อประโยชนของบริษัท ตลอดเวลา
ปกครองผูใตบังคับบัญชาดวยความเมตตาปราณีเห็นอกเห็นใจ และเปนธรรมไมใชอํานาจหนาที่ในทางที่มิชอบ
ปฏิบัติและประพฤติใหเปนตัวอยางที่ดีนาเชื่อถือแกผูใตบังคับบัญชา
มีทัศนคติที่ดีตอบริษัท และผูใตบังคับบัญชา
ใหความรู และคําปรึกษาแกผูใตบังคับบัญชา รวมทั้งรับฟงความคิดเห็น และขอเสนอแนะจากผูใตบังคับบัญชาดวยความเต็มใจ
และจริงใจ
สงเสริมผูใตบังคับบัญชาใหมีความมั่นคงกาวหนาในหนาที่การงานและความเปนอยูสวนตัว
ไมนําขอมูลโครงการของลูกคาไปเผยแพรแกบุคคลอื่น หรือนําไปทําธุรกิจแขงกับลูกคา
ตองไมใหความหวังแกลูกคา หรือคํามั่นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด โดยที่ตนเอง ไมมีอํานาจที่จะกระทําการนั้นได และรับฟงความ
คิดเห็นจากลูกคาดวยความเต็มใจ
แขงขันกับผูอื่นหรือองคกรอื่นภายใตกฎระเบียบและของบังคับที่กําหนดไวโดยไมตําหนิติเตียนหรือกลาวรายแกผูอื่น
วางตนใหเหมาะสมในฐานะตัวแทนขององคกรตอบุคคลภายนอก
ปฏิบัติหนาที่ตามนโยบายหรือขอกําหนดที่เกี่ยวกับขอบเขตการปฏิบัติตอสังคมที่องคกรกําหนดไวอยางเครงครัด
เขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมสังคม และองคกรชุมชนตางๆ โดยใหความรวมมือความชวยเหลือตามสมควรแกฐานะและโอกาสที่
เหมาะสม
ไมใหความรวมมือหรือสนับสนุนกิจการใดๆที่มีวัตถุประสงคอันเปนภัยตอศีลธรรมอันดีงามหรือเปนการสงเสริมอบายมุข
เขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมืองโดยมีสิทธิและเสรีภาพภายใตบทบัญญัติแหงกฎหมายรัฐธรรมนูญ
ตองมุงมั่นที่จะปองกัน และขจัดการกระทําทุจริตทุกประเภท โดยถือเปนเรื่องที่ตองดําเนินการอยางรวดเร็วชัดเจนและเด็ดขาด
เพื่อสรางคานิยม และภาพลักษณที่ดีของบริษัท
สงเสริมปฏิบัติตน ใหเปนไปตามแบบอยางที่ดีในการปฏิบัติตนตามนโยบายการตอตานการทุจริต
สงเสริมใหมีการปฏิบัติตามนโยบายการตอตานการทุจริต
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การปฏิบัตติ นของพนักงาน
บริษัทฯ ไดกําหนดขอพึงปฏิบัตสิ ําหรับพนักงานไวเพื่อเปนแนวทางปฏิบัติและเสริมสรางการทํางานที่ดี มีประสิทธิภาพ ดังนี้
1. ทัศนคติที่ดีตอบริษัทและผูบังคับบัญชาตลอดจนมีความเคารพเชื่อฟงผูบังคับบัญชา
2. ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม มีมานะอดทนและความขยันหมั่นเพียรพัฒนาตนเองใหมีความรอบรูอยูเสมอ
3. ปฏิบัติหนาที่ใหถูกตองตามกฎหมายและระเบียบคําสั่งของบริษัทโดยเครงครัด
4. ปฏิบัติหนาที่ดวยความรูความสามารถมีประสิทธิภาพ และไดมาตรฐานตามที่พึ่งมีในตําแหนง หนาที่การงานดวยความเอาใจใส
และมีความรับผิดชอบ
5. รับทราบทําความเขาใจ และปฏิบัติหนาที่ตามนโยบายของบริษัท ตลอดจนขอกําหนดเกี่ยวกับขอบเขตการปฏิบัติตอสังคมที่
องคกรกําหนดไวอยางเครงครัด
6. ปฏิบัติตนอยูภายใตกรอบศีลธรรมประเพณีอันดีงาม
7. ละเวนพฤติกรรมที่เสื่อมเสีย อาทิเชน อบายมุข ยาเสพติด การพนันทุกประเภท การมีหนี้สินลนพนตัวอันอาจมีผลเสียตอ
ภาพพจนของตนเองและองคกร
8. ไมประกอบธุรกิจแขงขันกับบริษัท
9. ใหความสนใจในกฎขอปฏิบัติทางจรรยาบรรณที่ทางบริษัทกําหนดและปฏิบัติตามอยางเครงครัดรวมทั้งหลีกเลี่ยงการกระทํา
การที่ขัดตอผลประโยชนของบริษัท
10. ปฏิบัติตนใหเปนไปตามนโยบายการตอตานการทุจริต
11. ปฏิบัติตอเพื่อนพนักงานดวยความมีอัธยาศัยไมตรีที่ดี มีความจริงใจมีความสามัคคีในหมูคณะ ชวยเหลือเกื้อกูลกันในทางที่ชอบ
และเปนประโยชนตองานของบริษัท ถายทอดประสบการณการทํางานใหเพื่อนรวมงานและผูใตบังคับบัญชาตามลําดับขั้น
12. ไมพึงนําเรื่องสวนตัวหรือขอมูลของผูรวมงานไปวิพากษวิจารณในทางเสื่อมเสีย
13. พึงใชทรัพยสินของบริษัทเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทมิใชเพื่อประโยชนสวนตน
14. แขงขันกับผูอื่น หรือองคกรอื่นภายใตกฎระเบียบและขอบังคับที่กําหนดไว โดยไมตําหนิติเตียนหรือกลาวรายแกผูอื่น
15. วางตนใหเหมาะสมในฐานะตัวแทนขององคกรตอบุคคลภายนอกรวมทั้งชวยเสริมสรางภาพพจนของบริษัทเมื่อมีโอกาสอัน
เหมาะสม
16. เขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมสังคมและองคกรชุมชนตางๆโดยใหความรวมมือ ความชวยเหลือตามสมควรแกฐานะ และโอกาสที่
เหมาะสม
17. เขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมืองโดยมีสิทธิและเสรีภาพภาพใตบทบัญญัติแหงกฎหมายรัฐธรรมนูญ
18. ไมใหความรวมมือหรือสนับสนุนกิจการใดๆ ที่มีวัตถุประสงคอันเปนภัยตอศีลธรรมอันดีงาม หรือเปนการสงเสริมอบายมุข
19. รักษาความลับของลูกคาและบริษัทอยางเครงครัด และไมอาศัยความไววางใจของลูกคา กระทําการเพื่อใหไดมาซึ่งผลประโยชน
กับตนเอง
20. ไมแสวงหาผลประโยชนใหตนเองและผูที่เกี่ยวของจากตําแหนงหนาที่และขอมูลอันเปนความลับของบริษัท
21. ใหบริการแกลูกคาโดยมีวัตถุประสงคใหลูกคาบรรลุผลประโยชนสูงสุดบนพื้นฐานของความซื่อสัตยสุจริตรับฟงความคิดเห็นจาก
ลูกคา สํานึกในหนาที่การใหบริการแกลูกคาและปฏิบัติตอลูกคาทุกรายดวยความเสมอภาคมีอัธยาศัยที่ดี
22. ไมนําขอมูลโครงการของลูกคาไปเผยแพรแกบุคคลอื่นหรือนําไปทําธุรกิจแขงกับลูกคา
23. ไมเรียกรับหรือรับทรัพยอื่นใดจากลูกคาและผูที่ทําธุรกิจกับบริษัท นอกเหนือจากคาใชจายและคาธรรมเนียม ซึ่งบริษัทเรียกเก็บ
24. ตองไมใหความหวังแกลูกคาหรือคํามั่นในเรื่องหนึ่งเรื่องใดโดยที่ตนเองไมมีอํานาจที่จะกระทําการนั้นได
ในกรณีที่เกิดปญหาในการปฏิบัติงานหรือเกิดปญหาเกี่ยวกับลูกคาใหปรึกษาผูบังคับบัญชาตามลําดับขั้น
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บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จํากัด (มหาชน)
ภาคผนวก
บทกําหนดโทษ
กรณีที่ฝายบริหารและพนักงาน ปฏิบัติตนในลักษณะที่กอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทฯ ใหพิจารณาไปตาม
โครงสรางการจัดองคกรของบริษัทฯ และระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน ทั้งนี้ใหแตละฝายงานเปนผูพิจารณาในเบื้องตนและ สรุป
เรื่องสงตอใหผูบังคับบัญชาระดับสูงและสายงานที่เกี่ยวของตอไป เพื่อตัดสินความผิดพรอมทั้งระบุโทษตามความเหมาะสมตอไป
แตหากความขัดแยงทางผลประโยชนท่ีเกิดขึ้นรุนแรงและกอใหเกิดความเสียหายเปนอยางมาก ไมอาจอยูในวินิจฉัยของตนสังกัดได
ก็ใหนําเรื่องเขาสูฝายแผนกทรัพยากรบุคคลและฝายบริหารของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาหาขอสรุปและกําหนดโทษตอไป
การกําหนดโทษ
1. ตักเตือนดวยวาจา
2. ตักเตือนดวยหนังสือ
3. พักงาน
4. เลิกจาง
5. ดําเนินคดีตามกฎหมาย
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บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จํากัด (มหาชน)
ใบลงนามรับทราบและยึดปฏิบัติ
ขาพเจาไดอานและศึกษาจรรยาบรรณทางธุรกิจและขอพึงปฏิบัติของบริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จํากัด (มหาชน)
ฉบับลงวันที่ 17 มิถุนายน 2565 โดยตลอดแลว ขาพเจาเขาใจและยอมรับนโยบายดังกลาว โดยพรอมจะนํานโยบายตลอดจน
หลักการและจรรยาบรรณที่มีอยูเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาที่ในการดําเนินงานอยางเครงครัดและสมบูรณ

ลงชื่อ .................................................................
(...............................................................)
วันที่ ................................................................
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